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La futura autovia d’Igualada a
Capellades, a informació pública
Una gran pèrgola sobre la línia dels
FGC permetrà salvar el pas estret
de l’Abric Romaní, paral·lel al riu

Si els tràmits segueixen el ritme
normal, les obres començarien
d’aquí un any, i s’acabarien el 2022
Pàgina 8

L’Anoia,
volcada amb
la Marató
de TV3
amb moltes
activitats
COMARCA

La fibra
òptica arriba
a Vallbona,
Capellades, la
Torre i Clariana
Una gran pèrgola sobre la línia de tren permetrà salvar el pas de l’Abric Romaní per a la futura autovia de la C-15.

Els Pastorets
d’Igualada
celebren
60 anys
damunt
l’escenari
Pàgines 49 i 64
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Els Pastorets d’en Folch i Torres són tota una tradició a Igualada.
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IVC: 28 anys
fomentant
el vòlei a
Igualada
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L’EDITORIAL

Que no es quedi al calaix

L

a Generalitat ha tret a exposició pública el
projecte de la millora de la C-15, que permetrà convertir el tram Igualada-Capellades en autovia, i la resta, fins a Vilafranca, en el sistema 2+1, molt més segur i ràpid que
l’actual. Una notícia excel·lent, sobretot després de
les moltes demandes que s’han fet des de la societat civil comarcal per
a que el govern català
tingués en compte en la
seva agenda la urgent
millora d’aquesta via,
no només per a l’Anoia,
sinó per a tot l’interior
de Catalunya.
A principis d’any, la comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona
aprovava el pla director
urbanístic
d’activitat
econòmica del Baix Llobregat Nord, que, entre altres projectes, proposava la creació d’una via, anomenada cinturó oest, que uniria el perllongament
del quart cinturó, la B-40, al seu final, a Abrera, amb
la carretera B-224, la que uneix Martorell i Capellades i que, en principi, ha d’iniciar un procés de

desdoblament l’any vinent pràcticament fins a Piera.
Tenim per davant, doncs, un parell de projectes
d’extraordinària importància per al nostre territori,
bàsics per al seu desenvolupament social i econòmic, dels quals caldrà estar molt a l’aguait.
Malauradament, són ja moltes les iniciatives que
s’han quedat al calaix de l’oblit. En ocasions, per
canvis de plans o de
governs; en d’altres,
per pura desídia dels
governants o per excessiva tolerància des
del propi territori, i,
finalment, també per
causes exteriors, com
el temible 155, que va
aturar molts projectes
necessaris a moltes
comarques.
La mancança d’infraestructures de comunicació ha estat, de sempre, objecte de reivindicació política i empresarial des de
diferents estaments d’Igualada i comarca, i no ens
podem permetre, ara que s’albira una certa recuperació, que tornem a perdre oportunitats claus per al
futur de l’Anoia.

La mancança d’infraestructures
de comunicació ha estat,
de sempre, objecte de
reivindicació política i
empresarial d’Igualada i comarca.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Susana Díaz, secretària general dels
socialistes andalusos va respondre
a José Luis Ábalos, secretari d’organització del PSOE, després que
aquest digués “s’ha de regenerar el
partit a Andalusia” etzibant-li “Només es regenera allò que és degenerat. I jo presideixo un partit honest i
decent que ha guanyat les eleccions
amb el recolzament d’un milió d’andalusos.” I també va dir “Potser vaig
ser jo qui es va equivocar quan vaig
decidir fer una campanya centrada
en Andalusia, mentre els demés la
feien parlant de Catalunya.”
Juan José González Rivas, president del TC, ha lloat les bondats
de la Transició i de la Constitució,
dient que “va suposar una tercera

via allunyada per igual de la continuïtat - el franquisme - que de la
ruptura.” I va subratllar “el paper de
la Corona perquè va saber erigir-se
en peça ineludible per al canvi, i en
peça essencial de la nostra democràcia.”
Rafael Bardají, ideòleg i vocal de
la directiva de Vox, un dels caps de
la Fundació FAES i molt vinculat
a l’organització Yunque, va dir “la
Covadonga 2.0 de la reconquesta
d’Espanya té sentit en els que estimen a Espanya” i molts policies,
guàrdies civils i militars simpatitzen amb aquest missatge i el sindicat Jusapol l’ha fet seu.
Miquel Iceta, secretari general
del PSC, ha dit “Crec que Vox entrarà al Parlament de Catalunya.
Hi ha sectors d’extrema dreta i
gent que troba respostes en partits extremistes”. I ha afirmat que,
donat el cas, “evitaria pactar tant
amb la CUP com amb Vox. La
CUP no pot pactar amb un partit
del règim del 78 i Vox no pot pactar amb un partit que parla amb
els independentistes”

Carles Puigdemont, president de la
Generalitat, ha demanat a les forces
polítiques independentistes unir-se
entorn del ‘Consell per la República’ “Demanem una sola cosa als que
fan política: unitat, per no l’autoritat
moral” per seguir “El Consell per la
República dona un espai per conjugar aquesta diversitat estratègica, un
espai divers, el més divers possible,
el més plural possible, perquè la pluralitat també és imprescindible,”
Josep Rull i Jordi Turull, exconsellers empresonats a Lledoners i en
vaga de fam en protesta per la situació en la que estan ells i el país, defensen que “les mobilitzacions que
es produeixin a Catalunya han de
ser sempre pacífiques, aïllant sense
complexos els provocadors, infiltrats
i violents.”
Quim Torra, president de la Generalitat, ha dit “Els catalans hem perdut la por. No ens fan por. No hi ha
marxa enrere al camí de la llibertat.
Els eslovens van decidir seguir endavant amb totes les conseqüències.
Fem com ells i estiguem disposats a
tot per viure lliures.”
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Dejuni als
Caputxins de
Sarrià
L’acte de la setmana passada als Caputxins de Sarrià va deixar palesa la solidaritat d’una part de la classe política catalana envers els presos polítics que es troben
injustament engarjolats, i amb alguns
dels seus drets bàsics a una defensa justa clarament vulnerats. Primer semblava
que era una estratègia dels convergents
per intentar frenar la pèrdua de terreny
electoral, i és que les enquestes els van
cada dia pitjor. Aviat, però, es va poder
constatar que al dejuni de vint-i-quatre
hores hi participaven personatges d’un
ampli espectre polític.
Només les decisions equivocades d’un
jutge són l’origen d’haver arribat fins
aquí. Els delictes de rebel·lió, sedició i
malversació de diners públics només
existeixen en algunes ments perverses
que, més que promoure una justícia justa
(disculpeu-me la redundància), semblen
treballar en exclusiva per defensar, per
sobre de tot, la unitat de la seva pàtria, i
en nom d’aquesta defensa tot s’hi valdria.
Per decisió pròpia van quedar exclosos
de l’acte dels Caputxins els representants
dels partits del trio 155 (Cs, PSOE i PP),
els quals, com tothom sap, tenen altres
interessos polítics. Interessos igualment
legítims, és clar que sí, però que compten
amb un suport minoritari de la societat
catalana: el 43,5 per cent segons els últims resultats electorals.
Tot i que càrrecs polítics i altres dirigents
de la franquícia catalana del PSOE no hi
van participar oficialment, algun socialista conegut va treure discretament el
cap al pati dels Caputxins. Però com que
no es tracta de perjudicar ningú, “hasta
aquí puedo llegar”, com diu sovint l’advocat Gonzalo Boye. De polítics ciudadanos no en vaig veure cap, i del PP (un
partit que a Catalunya està en ple procés
d’extinció, amb 4 diputats de 135) tampoc. Dels comuns, alguns hi van fer acte
de presència en senyal de solidaritat, i és
que la solidaritat humana és o hauria de
ser transversal.
També s’ha dit que els dejunis públics de
curta durada (24 o 48 hores) són la via
per banalitzar una vaga de fam indefinida com la que van decidir tirar endavant
els presos polítics catalans. Fins i tot s’ha
publicat, i ningú ho ha desmentit, que no
tots els presos polítics tancats a la presó
de Lledoners estan d’acord amb aquesta
vaga de fam; sense anar més lluny, Junqueras s’hi hauria manifestat en contra.
Però que aquesta discrepància no és de
partits sinó d’opinions personals ho demostra el fet que als Caputxins també
s’hi van deixar veure alguns diputats
coneguts d’Esquerra com, per exemple,
Sergi Sabrià.
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El mite de l’1 d’octubre
o la passió de viure

BERNAT ROCA,

La tribuna

@crossroads1815

U

n dels pocs registres històrics
que hi ha sobre la vida de Jesús
és una referència a la crucifixió d’un home realitzada a la
província romana de Judea. No se’n donen moltes més dades en les fonts romanes. Bé, dos mil anys després tothom sap
quantes coses s’han escrit del personatge
més enigmàtic i central de la història occidental. Tot plegat, un misteri.
Qui sap on és la fina línia que separa el
mite de la història? No pocs s’han perdut
buscant-la, com els cavallers que cercaven el Graal en les llegendes artúriques,
una recerca profundament arrelada en
l’ànima humana. La història s’escriu i reescriu sovint molts anys després que passin els fets que aquesta tracta d’explicar.
I els mites tracten d’omplir el buit que hi
ha entre la foscor de l’oblit i els primers
registres històrics. Segurament en temps
dels romans a Judea també hi havia parers
diferents sobre qui eren aquells homes i
dones. Qui tenia la veritat? Qui va crear
el mite de Jesús? Preguntes sense resposta
encara.
En el conflicte polític a Catalunya avui
en dia tots dos bàndols estan gestionant
una derrota. L’1-O va ser una derrota de
l’estat que no va poder impedir la votació
i va haver de retirar les forces de seguretat davant la brutalitat de les imatges
de repressió a tots els mitjans globals i la
creixent tensió. I l’independentisme va
ser derrotat perquè no va poder (o voler)

ni validar internacionalment el resultat
ni aplicar-lo. Un dels errors que cometem
és confondre idees i partits polítics. La
independència, com la unitat d’Espanya,
és una idea abstracta i encara que ERC,
PDeCat i la CUP desapareguessin seguiria existint com a horitzó d’una cultura en
llibertat tutelada. Els partits polítics són
estructures, instruments, però no idees.
Les institucions sorgeixen i cauen, però
les idees sobreviuen. Qui gestioni millor
la derrota de l’1 d’octubre serà qui reescriurà aquesta història i donarà un sentit
gairebé final al mite de l’1-O.
No és gens estrany que l’Ateneu Igualadí, on García Lorca va ser aplaudit per
les multituds catalanistes i republicanes,
fos l’epicentre d’aquell moviment ciutadà el dia 1 d’octubre. Cada generació ha
de cometre els mateixos encerts i errors,
sentir les esperances i desencisos de les
anteriors perquè no venim al món ensenyats i la gràcia de la vida és precisament
aquesta: la necessitat de SER de cada individu en un temps determinat. Un petit
EGO que vol experimentar la passió de
viure. Els mites o relats donen sentit a
aquestes experiències humanes, sovint
massa humanes, i l’heroi, el sacrifici i la
gràcia sempre han anat de la mà. El Crist
de nou crucificat.
Nikos Kazantzakis mostra al seu llibre “La
darrera temptació” que Crist es veu en la
possibilitat d’escollir una vida normal.
Serà una nova vida on es casa amb Maria

La independència, com la unitat d’Espanya, és una idea abstracta i encara
que ERC, PDeCat i la CUP desapareguessin seguiria existint com a horitzó
d’una cultura en llibertat tutelada. Els
partits polítics són estructures, instruments, però no idees.
Magdalena i després amb Marta de Betània. També té fills, viu tranquil·lament i
arriba a vell satisfet d’haver renunciat a ser
un rebel inconformista. Més endavant, ja a
punt de morir i conversant amb Satanàs.
desperta i s’adona que és a la creu i que
realment va escollir bé sent fidel a la seva
veu interior. La darrera temptació de Crist
és la d’haver viscut una vida corrent. Cada
cavaller té la seva questa i el seu Graal.

#L’enquesta de la setmana
Què et semblaria que l’antic Kursal es convertís
en zona comercial?

Bé 78,3%

Malament 21,7%

Cada setmana tenim una enquesta a:

-

participa-hi!

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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Destrucci— d'arxiu
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Tel. 608513338
info@ecocgm.com

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Clàusules abusives hipotecaries
2ª Oportunitat

iuristrivium7@gmail.com

Mòbil: 656 909 454

Es precisa col·laborador advocat o economista.
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del lector
AL PARE
Ma. Isabel Ramon
Pare, t’enyorem molt, estaves molt
bé amb nosaltres i nosaltres amb
tu, però la teva salut no et deixava expressar la teva felicitat encara
que ho intentaves.
Vas aguantar molt, pare, eres un

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

home molt fort i valent i amb una
gran força de voluntat. Encara que
tu veies que no estaves bé i ens ho
deies, i cridaves a la mare i a mi
per les nits i ens deies que ens estimaves i ens feies petons i ens deies que no et deixéssim. Volies que
estiguéssim al teu costat, per això
i per tot és impossible oblidat-te,

pare, sempre et tindrem amb nosaltres.
Quan va començar a decaure la teva
salut (fa anys) ja no tenies ganes de
sortir al carrer ni de relacionar-te,
encara que dins teu ho desitjaves
i sempre estaves pendent de tot el
que passava al teu entorn i a la teva
ciutat.

És molt trist escriure això, pare,
quan ja fa uns quants dies que ens
vas deixar fent l’últim sospir en
companyia meva i de la Mercè, i
havent-te acomiadat mitja hora
abans de la mare amb un mig somriure i amb un moviment de llavis
que expressaven el teu adeu.
Que sàpigues que mai t’oblidarem.

ASSUMPTA SENDRA I MESTRE, Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació de l’Esport Blanquerna-URL
Àmbit Maria Corral

La vigència dels Drets Humans

I

have a dream és la frase més popular del discurs de Martin Luter King (1929-1964) i és
l’expressió més immediata que sorgeix del
meu pensament al fer una nova mirada a la
Declaració Universal dels Drets Humans amb el
desig que es portin a terme per la construcció d’un
món just i solidari.
El 10 de desembre aquesta Declaració celebra els
70 anys, un llarg recorregut que té uns orígens que
ens porten a l’any 1948 en un context històric de
conflictes. En concret, es reunia a París la tercera sessió de l’Assemblea i el seu president Evatt,
cap de la delegació d’Austràlia, anunciava un fet
transcendent: els trenta articles de la Declaració
Universal dels Drets Humans. Culminava la tasca
de tres anys, des del febrer del 1946 al desembre
del 1948. Un període llarg per redactar un document que estava reforçat per l’acceptació per part
de règims polítics, tradicions culturals, sistemes
filosòfics i religiosos molt diversos.
La Declaració dels Drets Humans va ser un text
que encara avui té un impacte i una vigència perquè proposava i proposa objectius que demanen
una resposta ètica i una presa de consciència humana i compromesa vers uns valors que humanitzen: dignitat, llibertat, solidaritat, igualtat, respec-

te, justícia…
Però, cal discernir en el significat del «dret». Alfred Rubio (1919-1996) escrivia l’any 1995 que:
«Podem mig somniar com seria un Dret veritablement i profundament humà, no sols sorgint d’una
freda justícia sinó a més, d’una “civilització de
l’amor” i, per això, totalment solidària en què, per
una molt sensible justícia distributiva per a tots,
els recursos d’aquest món estiguin a disposició per
al bé de cada persona per igual.» Gran repte per
avui i ara, en aquest segle xxi, aconseguir aquest
bé per a cada persona sigui com sigui i vingui d’on
vingui.
En una ocasió entrevistava al periodista Lluís Foix
i li preguntava el perquè estem tan lluny del compliment del primer article dels Drets Humans que
diu: «Tots els éssers humans neixen lliures i iguals
en dignitat i en drets.» La seva resposta va ser realista, ja que constatava que: «Estem lluny encara
del seu compliment i mai arribarem a assolir la
igualtat total, ja que d’ençà que la humanitat existeix hi ha constantment conflictes, interessos contraposats, desigualtats, injustícies i tota mena de
defectes socials que fan que la dignitat humana no
es respecti.»
Sovint ens queixem de com està la situació mun-

No deixem de somniar per passar a
l’acció amb sentit i coherència davant
de l’escenari real ple de desigualtats
que ens toca viure
dial i expressem que no hi ha res a fer, però en
paraules de Mahatma Gandhi (1869-1948), que
va col·laborar en la redacció de la Declaració dels
Drets Humans, ens diu a cadascú: «Sigues el canvi
que vols veure al món». I en paraules de Stéphane
Hessel (1917-2013), també un dels redactors de la
Declaració, en el seu assaig Indigneu-vos! diu: «La
pitjor actitud és la indiferència. Si us comporteu
així, perdeu un dels components essencials que
formen l’home: la facultat d’indignació i el compromís que la segueix».
No deixem de somniar per passar a l’acció amb
sentit i coherència davant de l’escenari real ple de
desigualtats que ens toca viure en el nostre entorn,
en la societat i en el món. Sabem que és necessària
una transformació que malgrat depèn dels governants, cal la implicació de l’ésser humà. Sortosament, el nostre país té una riquesa considerable
d’entitats compromeses i de persones voluntàries
que contribueixen a aquest bé personal i social.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

L’ASSOCIACIÓ D’ARGEMANAMENT IGUALADA-NUEVA ESPERANZA
Aquesta Associació solidària igualadina celebra aquest any el seu
25è aniversari amb diversos actes a la ciutat

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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La Diputació de Barcelona engega una campanya per
sensibilitzar sobre la importància de la prevenció
d’incendis forestals tot l’any
La Diputació de Barcelona inicia una campanya per conscienciar la població
sobre mesures i actituds en la prevenció d’incendis que cal realitzar al llarg de tot l’any.

L

a campanya, que s’allargarà durant el 2019, compta amb la
participació del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat, cos de Bombers i
Agents Rurals, Secretariat d’ADF i Fundació Pau Costa

La campanya ha estat presentada pel vicepresident primer i responsable de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona, Dionís Guiteras, que ha destacat que el 66% del sòl de
la demarcació de Barcelona són terrenys forestals, un terreny que,
sense cap tipus de gestió, pot convertir-se en un polvorí a l’estiu.
En aquest sentit Guiteras ha assenyalat: «Fem aquesta campanya
per sensibilitzar la societat civil perquè ha d’estar mobilitzada.
Les administracions soles no podem fer sols aquesta feina, sinó
que hi ha de participar tothom, perquè és un problema de tots»,
per remarcar el fet que més de 500.000 persones de la demarcació
de Barcelona, el que significa un 10% de la població, viu en urbanitzacions rodejades de boscos. Es per això que, tal com obliga la
Llei, s’hagin de fer franges perimetrals per alliberar de vegetació,
amb el sotabosc desbrossat, de 25 metres.

Creació d’una franja de protecció en una urbanització de Cervelló. Diputació de Barcelona

El risc d’incendi forestal no és percebut de forma adequada per la
ciutadania, que sovint el menysté. Cal, doncs, conscienciar que la
prevenció es fa durant tot l’any i que la ciutadania també hi pot intervenir. Com diu el vicepresident Guiteras, «un problema estructural territorial com és la prevenció d’incendis forestals requereix
necessàriament de polítiques de caire holístic i transversal i la coordinació entre institucions per alinear polítiques, recursos i sumar
esforços en col·laboració amb el sector privat i la societat civil».
Els quatre missatges de la campanya
Autoprotecció. Franges perimetrals en urbanitzacions: la prevenció i l’autoprotecció en urbanitzacions és clau. La Diputació de
Barcelona ajuda els ajuntaments a obrir franges perimetrals en
nuclis i urbanitzacions envoltades de bosc i fa campanyes de sensibilització per tal que la ciutadania prengui consciència que s’ha
d’autoprotegir.
Gestió forestal per evitar incendis: amb un territori ben gestionat i viu, els incendis ja no tindrien la capacitat de propagar-se
lliurement. La Diputació de Barcelona impulsa la planificació i
gestió forestal sostenible associades a zones d’actuació prioritària
que tinguin una incidència directa en la prevenció d’incendis.

Judit Contreras. Diputació de Barcelona

Consum de productes agraris de proximitat: gràcies al consum
de productes de proximitat es pot contribuir a la prevenció d’incendis forestals perquè permet recuperar al bosc antics camps
de conreu i pastures existents. Des de la Diputació de Barcelona,
s’impulsa el desenvolupament agrícola, ramader i forestal, element essencial en la prevenció d’incendis forestals i en la recuperació d’espais de conreus
Imprudències i negligències: les imprudències i negligències de
les persones són una causa evitable dels incendis forestals. Des de
la Diputació de Barcelona, es porta a terme el Pla d’Informació i
Vigilància contra Incendis Forestals (PVI), adreçat a tots els usuaris que s’acosten al medi natural.

La Diputació de Barcelona impulsa el desenvolupament agrícola, ramader i forestal. Ramat a Òrrius
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JAUME SINGLA

JOSEP M. CARRERAS

El relat i la força

Pau, amor i aquestes coses

@jaumesingla

U

n analista polític espanyol és aquell que
en una tertúlia abans
d’eleccions assegura
que VOX no entrarà al Parlamento de Andalusia i a l’endemà de les
eleccions, t’explica perquè VOX
ha tret dotze escons.
Hi ha analistes polítics catalans que des de setembre del 2015 estan dient que el procés s’ha esgotat
i ho segueixen dient el desembre del 2018. N’hi ha
que fins i tot ridiculitzen qualsevol manifestació de
protesta “perquè fent concentracions, llacets grocs,
sopars grocs o cassolades, no es va enlloc”. Són els
mateixos que quan els CDR es manifesten, tallen
carreteres o aixequen les barreres dels peatges, es
queixen de la violència de les manifestacions sobiranistes.
Uns i altres, coincideixen en dir que a l’extrema
dreta l’ha despertat l’independentisme i, per extensió, tots els mals d’Espanya els genera Catalunya.
El PSOE s’ha fotut una castanya electoral a Andalusia. De qui és la culpa? Segons ells dels catalans.
No volen veure que qui ha desencisat a més de mig
milió de votants que s’han quedat a casa, ha estat la
corrupció i la inacció del PSOE que fa quasi quaranta anys que governa Andalusia sense que es notin els més de cent mil milions d’euros que l’Estat
hi ha abocat.
Ara, per reparar la via d’aigua que amenaça a escorar la nau socialista, des del PSOE amenacen
a aplicar novament l’article 155. L’excusa és que
diumenge els CDR varen aixecar les barreres dels
peatges de les autopistes. No. No es varen tallar les
carreteres, al contrari, es va alliberar del tràmit del
pagament, i això ha alarmat a la banca (que dona
crèdits al PP, Ciudadanos i al PSOE i dona diners a
fons perdut a VOX) que exigeix “mano dura contra
los catalanes”.

El PSOE s’ha fotut una castanya
electoral a Andalusia. De qui és la
culpa? Segons ells dels catalans. No
volen veure qui ha desencisat a més
de mig milió de votants
La premsa espanyola, des de l’ABC al País, passant
per La Vanguardia i el Periódico, demanen i justifiquen un altre 155 per la pretesa ingovernabilitat
de Catalunya.
Per això em sap tan greu escoltar analistes i tertulians ridiculitzant des de TV3, Catalunya Ràdio o
RAC-1 la vaga de fam dels presos polítics catalans,
la política que es fa des de l’exili o les diferències
entre els partits sobiranistes.
No sé què volen que fem per oposar-nos a un estat
que ho té tot: el Consell de Ministres, Las Cortes, el
Senat, l’Ibex35, la judicatura, l’exèrcit, l’economia,
els afers exteriors... i enfront d’això Catalunya només té la voluntat dels catalans que ens oposem a
tota la maquinària de l’Estat amb les mans obertes i
una oferta de diàleg.
Els unionistes poden imposar el relat que volen,
per fals que sigui, perquè tenen totes les forces de
l’Estat. Els sobiranistes hem de suportar setciències –molt ben pagats- que es burlen de la bona gent
que lluita sense altra cosa que la seva voluntat.
I no obstant, guanyarem.

S

’acosten les festes de Nadal
i tothom ens desitja felicitat, pau, amor, prosperitat
i tot allò que pot fer-nos
la vida més agradable. Una felicitat que sovint no va més enllà de
frases supèrflues o es limita a un
consumisme descontrolat. Aquests desitjos sincers
s’escauen en l’àmbit familiar més íntim; en canvi, en
el conjunt de la societat veiem com creixen les actituds d’odi i enfrontament, el menyspreu i l’abandó
dels menys afavorits.
Com a éssers humans i solidaris,
en aquests dies no
podem oblidar-nos
d’aquells que no podran gaudir d’aquesta pau perquè no estaran acompanyats
de les persones que
estimen. Els dies de
festa seran encara
un motiu de tristesa.
Penso, naturalment,
en els presos i exiliats, immigrants i
refugiats que són
víctimes d’una injustícia que no te
nom. Ells i les seves famílies no mereixen el suplici
que representa veure’s privats de llibertat i tractats
com si fossin delinqüents.
Aquesta nostra Europa que crèiem tan culta i democràtica ha estat incapaç de trobar solució als
problemes que són a l’origen de molts conflictes: la
manca de llibertat, les guerres, la lluita per la supervivència. Semblava que mai més no s’havien de reproduir els desastres de les dictadures que el segle
passat arrasaren vides i béns. En canvi, veiem la
pau amenaçada per grups violents, sense principis
ni ètica, que creixen perillosament. Si mai arribessin al poder la nostra societat es veuria novament

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

minvades les llibertats i molts drets que tant varen
costar d’aconseguir. Els atacs a les minories, el masclisme creixent, la persecució dels que són diferents
ens fan pensar que si no s’hi posa fre, el futur dels
nostres fills no serà millor que els dels nostres pares. No volem un societat controladora, dominada
pels interessos del capital, indiferent a la pobresa i
al sofriment que provoca i que no te en compte els
drets fonamentals de les persones que no volen més
que poder viure la vida amb dignitat.
És evident que situacions com les que estem vivint
provoquen tristesa i
neguit, especialment
en uns dies assenyalats de convivència
i vida familiar. Però
malgrat tot, no haurien de privar-nos de
la pau interior que
és fruit de la consciència de fer allò
que calia. No podem
deixar que els esdeveniments exteriors
malmetin el nostre
equilibri interior. De
la mateixa manera,
no podem deixar de
treballar i comprometre’ns per una societat més justa, malgrat saber que no la tindrem
d’avui per demà. La llibertat que anhelem és un objectiu que cal anar construint dia a dia, sense pausa
i amb constància, caminant endavant i empenyent
sempre. Són mes efectives les accions persistents,
tossudes, que no pas la flamarada d’una revolta que
pot ser l’excusa per a iniciar la repressió.
Si aquests dies ens desitgem pau i felicitat i totes
aquests coses boniques, que no siguin només belles
paraules, sinó un desig sentit i sincer i un compromís de treball per a una societat mes justa i més
humana.
Bones festes.
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OFERIR PLANS DE PENSIONS
RESPONSABLES
ENS FA
DIFERENTS
Els nostres plans de pensions han obtingut la màxima qualificació
en els Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides (PRI)
Hem obtingut aquest reconeixement a través de VidaCaixa, i gràcies al treball i l’esforç en la gestió
d’una cartera de més de 80.000 milions d’euros amb criteris de responsabilitat envers la societat i el medi
ambient. I tot, sense deixar de banda la rendibilitat dels clients.
Proposar-te un pla de futur que pensa en el de tothom és, entre moltes altres coses, el que ens fa diferents.

CaixaBank, SA és accionista únic de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, entitat gestora i promotora dels plans de
pensions comercialitzats per CaixaBank, SA i dels quals és dipositària Cecabank, SA. El document de dades fonamentals de cada
pla està disponible a www.caixabank.cat
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La Generalitat sotmet a informació pública la millora
de l’Eix Diagonal d’Igualada a Vilafranca
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

a millora de la C-15 no
es quedarà en paraules.
En aquesta ocasió, sembla que les pressions i els moviments polítics, especialment
de l’alcalde Marc Castells, però
també d’instàncies socioeconòmiques com la UEA, hauran
donat fruits de debò. Aquesta
setmana, el departament de
Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat ha obert el “procés
d’informació pública del projecte de traçat de millora de la
funcionalitat i la seguretat de
l’Eix Diagonal entre Vilafranca
del Penedès i Igualada”. Aquest
tràmit suposa un pas endavant
significatiu, tota vegada que,
una vegada superat, el calendari d’obres podria estar a prop.
Ara hi ha el termini d’un mes
per a particulars i de dos mesos, per a institucions i organismes oficials, per a presentar al·legacions. Es preveu la
redacció del projecte constructiu durant el 2019 i l’inici de les
obres durant el 2020, amb un
termini d’execució de 24 mesos, de manera que la carretera
estaria a punt el 2022.
Mes de cent milions
d’euros d’inversió
La inversió, que serà d’uns
101 milions d’euros, inclou la
construcció d’un tercer carril
i la implantació d’una barrera
central fixa del tram entre Vilafranca del Penedès i Capellades i el desdoblament de l’actual carretera entre Capellades i
Igualada.
Els tècnics de la Generalitat
han determinat que la C-15,
des de que va inaugurar-se
l’any 2011, ha experimentat un
creixement continuat de trànsit, un 35% acumulat. A més,
registra un percentatge elevat
de pesants, del 12%. Molts tràilers utilitzen l’Eix Diagonal per
passar de l’AP7 venint del sud,
des de Vilafranca, per arribar a
la frontera francesa a través de
l’Eix Transversal per Manresa,
Vic i Girona, i així estalviar-se

La C-15 ha viscut un
creixement del trànsit
del 35% des de la seva
posada en
funcionament el 2011
el trànsit que hi ha a l’entorn de
Barcelona.
El tram entre Vilanova i Vilafranca del Penedès, on la carretera té el format d’autovia, l’Eix
té intensitats de trànsit a l’entorn dels 30.000 vehicles/dia i,
així, presenta una funcionalitat
òptima.
Característiques
del projecte
El projecte que s’ha sotmès ara
a informació pública estableix
dos trams ben diferents.
Tram Vilafranca-Capellades
(cruïlla amb la B-224)
Aquest tram té una longitud de
prop de 24 quilòmetres. Registra un trànsit de més de 15.000
vehicles diaris. La solució proposada és la implantació d’un
tercer carril a la carretera, de
manera que quedi una secció
2+1. Aquest model “és una solució òptima per a intensitats
de fins a 25.000 vehicles/dia i
permet ampliar els trams on
es pot avançar -en aquest cas,
d’un 20% a un 50%- i millorar-hi les condicions de seguretat en aquesta maniobra”, diu
el projecte. Els dos sentits de la
circulació estaran separats per
una barrera física, de manera
que s’evita el risc de patir un
xoc frontal o frontolateral, que
pot tenir conseqüències molt
greus.
Les zones d’avançament es van
distribuint alternadament amb
intervals regulars i equilibradament al 50% per sentit. D’altra banda, en cas d’incidència,
la calçada d’un sol carril tindrà l’amplada suficient per a
permetre el creuament de dos
vehicles. “Aquesta solució és
compatible amb un futur desdoblament de la carretera, si
fos necessari”, avancen des de

Esquema de com quedarà el sistema 2+1 a l’Eix Diagonal.

Per a superar el tram al costat de l’Abric Romaní, dos carrils de
l’autovia estaran damunt la línia de tren en una gran pèrgola.

la Generalitat. Aquest sistema
és usual en molts països europeus, com França, Irlanda o
Suècia.
Tram Capellades
-Igualada (N-II)

(B-224)

El projecte preveu la
construcció d’un tercer
carril entre Vilafranca
i Capellades i el desdoblament entre Capellades i Igualada, amb
una inversió de 101
milions d’euros

Aquest tram, de set quilòmetres de longitud, és el que té
més trànsit de tot el corredor
on s’actuarà; és d’uns 20.000
vehicles diaris i arriba a puntes de 24.000 durant l’estiu. Per
adaptar aquest àmbit de l’Eix
al trànsit que té actualment i al
creixement previst, alhora que
millorar-hi la funcionalitat i la
seguretat, la solució que s’adoptarà és la del desdoblament per
assolir dos carrils per sentit de
la circulació (secció 2+2). És a
dir, un format d’autovia.
En la major part del recorregut, s’aprofita la carretera actual per a formar els dos nous

carrils de circulació, tret d’un
tram d’orografia complexa, on
la carretera va en paral·lel, entre el riu Anoia, a un costat, i
la línia de Ferrocarrils de la
Generalitat, a l’altre. Aquest és
l’indret que se situa al costat de
l’Abric Romaní de Capellades.
Per aquest motiu, s’ha previst,
entre els enllaços de Capellades
i la Pobla, la construcció d’una
calçada, amb els dos nous carrils, separada de l’actual a diferent nivell i que se situarà per
sobre de la línia d’FGC mitjançant una estructura de nova
construcció tipus pèrgola, d’1
quilòmetre de longitud i d’una
amplada variable entre 11,5 i
23 metres. Aquesta solució tècnica vol minimitzar l’impacte
en l’entorn i l’afectació en el
curs fluvial.
D’aquesta manera, la carretera
actual passarà a ser la calçada
sentit Vilafranca del Penedès
de la nova via desdoblada i la
nova calçada sentit cap a Igualada serà la construïda sobre la
línia del ferrocarril.
Quatre nous viaductes
i via per als tractors
El projecte també contempla
la construcció de quatre nous
viaductes: del Romaní, de
Riudebitlles, del torrent de la
Fon d’en Planes i del Forn d’en
Monner, de 25, 50, 103 i 165
metres de longitud, respectivament. Aquestes estructures tenen una amplada d’11 metres.
D’altra banda, es preveu l’exe-

Cremen vuit vehicles al pati exterior
del concessionari Remm Guitart
REDACCIÓ / LA VEU

A

primera hora del
matí d’ahir dijous,
sobre 2/4 de 6 de la
matinada, els Bombers de la
Generalitat van rebre l’avís
que hi havia vehicles cremant
en un aparcament descobert
del carrer Girona, al pati
exterior del concessionari
Remm Guitart.
L’incendi, molt virulent, va
afectar a un total de 8 cotxes, alguns de particulars i
d’altres de la pròpia empresa.
Al lloc de l’incident s’hi van
desplaçar efectius de la Policia Local i Mossos, que han
iniciat una investigació.
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NOVA LLEI AGOST

(2)

ART.
A
RT. 30. XARXA PÚBLICA D’ALBERGS

(3)

ES RECOMANA
L’ÚS ABUSIU
DE L’EXPRESSIÓ
“ADEU, ANDREU”.
04-523158966

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

(4)

K

Per què deixar passar un
any esperant un sol mes?
Hi ha més de 50 albergs
per gaudir de l’agost
durant tot l’any.

TROBA EL TEU ALBERG
A XANASCAT.GENCAT.CAT
I COMENÇA A VIATJAR.
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La Masuca regala
45 paneres

Avui, al barri de Xauxa, 2a Festa del
Vi Novell dels viticultors de la Conca
REDACCIÓ / LA VEU

A
REDACCIÓ / LA VEU

L

’associació que aplega els comerciants del
Mercat de la Masuca ja
ha començat la campanya de
Nadal. I ho fa com és habitual
amb un sorteig entre totes les
persones que apostin pel mercat municipal d’Igualada en
aquestes festes nadalenques.
En total hi ha 45 paneres a
sortejar.
Una forma de participar és
anar al Mercat de la Masuca i
realitzar una compra en qualsevol de les parades associades
a l’Associació de Botiguers de
la Masuca. Cada parada farà
un sorteig i haurà, per tant,
un guanyador per botiga.
Per participar només s’haurà d’omplir el tiquet de compra amb les dades personals

(nom, cognoms i número de
telèfon). Els guanyadors es
contactaran per via telefònica
un cop realitzat el sorteig.
Com a novetat, aquest any hi
haurà un sorteig entre els seguidors del Mercat de la Masuca a les xarxes socials. Tothom
qui ho vulgui podrà participar
en els concursos que es faran
als perfils de Facebook i Instagram del Mercat. En total, hi
haurà 45 paneres a sortejar: 43
de cada una de les parades de
l’Associació de Botiguers de la
Masuca i dues dels concursos
de les xarxes socials.
Es podrà participar fins al divendres 21 de desembre i els
guanyadors podran recollir
el seu premi el dissabte 22 de
desembre. Cada panera porta
un assortit de torrons, caves i
bombons.

L’igualadí Carles
Pauné, segon al concurs
d’oratòria de TV3

mb la voluntat de
donar a conèixer els
vins que en petites
produccions actualment s’està
elaborant a la Conca, l’Associació de Petits Viticultors de
la Conca d’Òdena, organitzen
avui divendres la 2a Festa del
vi novell. El raïm collit el 2018,
surt a la llum en forma de vi.
Alguns blancs ja estan acabats,
amb fruita pujada i acidesa
alta. Mentre els negres tindran
una evolució més llarga i seran
més alcohòlics, potser aspres,
però que encara ens recordaran al raïm d’on van sortir.
La iniciativa presentarà els
vins dels microcellers de l’associació i vol promocionar el
vi dels petits viticultors de la
Conca, donant a conèixer la
temporalitat del seu consum i

un vi nou, que mostra ja, les
primeres notes de com seran
els vins de l’anyada.
Al llarg de la festa, els microproductors participants oferiran una degustació de vins
novells de varietats locals i de
proximitat, també es podran
degustar tapes elaborades
per gent del barri de Xauxa.
Es farà al Local de Xauxa a la
plaça Catarineu / carrer Sant

Ignasi, a partir de les 8 del
vespre.
Els petits productors de la
Conca oferiran el seu vi i
informaran de les seves característiques i del projecte
que tenen en comú. Podeu
trobar-ne més informació a
facebook.com/viticultorsconcaodena/ i també a www.
instagram.com/viticultors_
conca_odena/.

El Canaletas, seu del rodatge
d’una nova sèrie de Netflix
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Hostal Canaletas tornarà aviat a ser la seu
d’un rodatge. Se’n saben poques coses, però la
productora que ha contractat
l’espai i també tota la plaça exterior -on s’hi podrà aparcarestaria preparant una nova
sèrie de la plataforma Netflix.
El Canaletas ha estat en altres
ocasions objecte de rodatge de
pel.lícules i anuncis, entre ells,
els de la multinacional Mango, o una de les cintes d’Isabel
Coixet.

En marxa la campanya de recollida
de joguines de Creu Roja
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dimecres 5 de
desembre es va celebrar
la final del programa
de TV3 El got d’aigua. Es tracta d’un programa en què diversos joves de tot Catalunya
competien per aconseguir ser
el millor orador jove del país.
I tot i no poder imposar-se, la
representació igualadina va es-

tar excel·lent. Tant Sofia Oliva
com Carles Pauné van passar a
la fase final del concurs, amb la
Sofia acabant en sisena posició
i en Carles arribant a la final i
quedant-se a un pas d’emportar-se el concurs, quedant en
segona posició.
La guanyadora va ser Anna
Andorrà, que es va imposar a
Pauné a la final amb un 65%
dels vots dels espectadors.

J

a tornem a tenir en marxa
la 30a Campanya de Recollida de Joguines de Creu
Roja a l’Anoia amb la finalitat
es que cap nen de la nostra comarca es quedi sense joguines
la Nit de Reis i així cobrir les
necessitats de les famílies que
estan passant dificultats econòmiques. Els criteris d’accés
a la Campanya es marquen des
dels equips de Serveis Socials
de cada municipi.
Des de Creu Roja un any més,
fan una crida per les donacions
de joguines per infants de 0 a

12 anys. Demanen joguines
noves, educatives, no bèl·liques
i no sexistes.
“Perquè demanem una joguina nova?, tot infant mereix
jugar amb la mateixa qualitat.
No volem infants de primera i
de segona. Les joguines de segona mà poden trobar-se en
mal estat i no respondre a les
expectatives”, expliquen els organitzadors.
Enguany, l’acte central de la
campanya a Igualada culminarà el proper divendres 21 de
desembre de les 10 del matí a
les 8 del vespre, amb la Marató

que es celebrarà de nou al vestíbul de l’Ajuntament.
Abans, però, l’Ajuntament
de Vilanova del Camí organitza aquest diumenge 16 de
desembre una Jornada de recollida davant del mercat de
Sant Hilari plena d’activitat en
família.
Per tota la gent que no pugui
venir a les maratons o punts
de recollida de joguines, poden portar les seves joguines
a les nostres oficines al carrer
Les Comes 34, Igualada de
09:00 a 14:00h i dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 h.
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La CUP presenta avui el seu projecte per a les municipals i
neix Igualada Som-hi, la nova “Entesa” amb PSC i Comuns
REDACCIÓ / LA VEU

A

vui divendres 14 de
desembre es presentarà en públic el nou
espai polític municipalista
al que la CUP Igualada dóna
suport de cara a les eleccions
del maig del 2019. L’acte, d’una
hora de durada, s’iniciarà a les
19:30h i es realitzarà a les Cotxeres de Moixiganguers.
Durant l’acte es repassarà
part del camí fet per la CUP
els darrers anys al municipi,
es plantejaran les bases i les
reflexions que han portat a
apostar per aquest nou espai,
i es donaran a conèixer algunes de les persones que s’han
compromès a formar part de
la futura llista electoral.
En els darrers mesos, la CUP
Igualada ha realitzat diverses
reunions i trobades amb altres
organitzacions i actors del teixit igualadí i tres assemblees
àmplies amb militància, simpatitzants i amb la ciutadania
per configurar i aprovar l’actual full de ruta. El resultat, una
aposta oberta per una candidatura d’unitat popular que
tindrà un projecte i una marca
estrictament municipalista.
En aquest sentit, els cupaires
assenyalen que aquest nou espai municipalista té per objectiu “transcendir la CUP sense

La CUP presenta avui el seu nou projecte municipal

renunciar al bagatge i la molta
feina feta els darrers anys”, a la
vegada que es postula per liderar l’alternativa d’esquerres de
la capital anoienca.
Els “comuns” trien la
proposta de Jordi Cuadras
D’altra banda, aquesta setmana s’ha sabut que finalment el
Comú d’Igualada ha triat la
proposta de reedició de l’Entesa que encapçala Jordi Cuadras, i que ja tenia el vistiplau
del PSC. El nom del nou espai
polític d’esquerres i progressista es dirà Igualada Som-hi,
format per PSC, els Comuns i
el col·lectiu Igualada Oberta.
“L’espai neix amb la certesa de

ANC, Òmnium i altres
entitats faran una Fira
de Consum Energètic
REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper 22 de desembre, de 10 a 2 del migdia, es farà a la Rambla
Sant Isidre d’Igualada la I Fira
de Consum Energètic. Estarà
organitzada per l’ANC Anoia, Òmnium Cultural, el Casal
Cultural El Foment, Gent Gran
per la República i Súmate. La
mostra inclourà xerrades de
Pep Centelles i Joan Guarch
sota el títol de “Consum estratègic i de proximitat”. D’altra banda, un grup de músics
amenitzaran la Fira durant tot
el matí.
Hi haurà xocolatada de bon
matí i un vermut al migdia
per a tots els assistents.
Els organitzadors expliquen
que “el camí cap a la República

catalana es irreversible. Diferents grups dominants, econòmics, polítics i empresarials
gestionen els sectors estratègics
i condicionen el dia a dia de les
persones afectant la seva qualitat de vida. La Catalunya republicana s’ha de basar en un
sistema econòmic més social,
solidari i sostenible. Els consumidors han de conèixer a fons
els productes que consumeixen per tal d’exercir el consum
amb responsabilitat.
S’hi ha convidat a diverses
companyies,
cooperatives
o societats, catalanes dels
sectors energètic i de telecomunicacions que garanteixin
l’assoliment dels objectius,
amb ètica professional, respecte pel medi ambient, sostenibilitat i catalanitat.

Aquest és el logotip de la proposta que encapçala Jordi Cuadras.

saber que, a Igualada, l’esquerra progressista pot ser majoritària quan comparteix unes
idees i un camí per fer-les possible”, explica el candidat.
Igualada Som-hi “no és una
simple coalició electoral, sinó
que és un moviment ciutadà
canalitzat políticament amb la
participació de partits polítics
amb experiència de govern i el
treball d’un col·lectiu d’igualadins i igualadines que volen
col·laborar amb el projecte des

d’una parcel·la eminentment
ciutadana”.
El projecte, molt similar a
l’extinta Entesa per Igualada
que va guanyar les eleccions
el 1999 amb Jordi Aymamí de
candidat, està encara oberta
a incorporar més col·lectius
que vulguin fer-hi aportacions i implicar-s’hi. De fet, la
participació ciutadana és un
puntal bàsic del projecte i és
el que l’ha fet néixer i el que
el farà moure.

El candidat d’Igualada Som-hi
Jordi Cuadras, ha explicat que
“Igualada Som-hi neix amb
l’esperit d’oferir un acord per
la ciutat amb el PSC, els Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta com a protagonistes
a partir d’una estima i inquietud per Igualada, també a partir de compartir una diagnosi
de la ciutat i unes propostes
polítiques per transformar-la”.
Cuadras afegeix que “Igualada
Som-hi no és un instrument
electoral sinó que és un projecte per oferir una alternativa de
govern a la ciutat amb l’objectiu de guanyar i governar”. En
aquest sentit, indica que el dia
26 de maig “no és el final de
res, sinó que és l’inici de tot”.
Igualada Som-hi “és un nom
que indica l’essència del projecte: moure Igualada per ferla millor. Alhora és un nom
en plural perquè interpel·la
la Igualada diversa, a tots els
igualadins i igualadines: tinguin els recursos que tinguin,
hagin nascut on hagin nascut,
visquin al barri que visquin,
estimin a qui estimin i se sentin com se sentin. Igualada
Som-hi també és una picada
d’ullet al primer govern d’esquerres i progressista que va
tenir la ciutat, que va utilitzar aquesta frase feta”. En els
propers dies es donaran més
detalls de la proposta que té
per objectiu oferir un projecte progressista, amb idees
noves i voluntat transformadora per Igualada.

El PP demana al govern municipal
mesures per regular l’ús de patinets
REDACCIÓ / LA VEU

E

l PP d’Igualada, a través del seu regidor
Joan Agramunt, ha demanat en la darrera comissió
informativa de Territori i Urbanisme del passat dimarts,
que el govern municipal
“porti a terme a la major brevetat de temps, l’adaptació a
la Ordenança Municipal de la
nova Normativa de patinets
elèctrics i altres elements de
mobilitat personal, ja que
en aquests moments ja hi ha
diversos Ajuntaments com
Barcelona, Tarragona, Lleida, Terrassa, Sabadell... amb
Normativa pròpia”.

El regidor igualadí Joan
Agramunt “considera que
en la majoria de poblacions

aquests elements de transport
de mobilitat personals, també
anomenats “segways” prioritzan que són per a ús individual, que les velocitats màximes permeses es de 20 Kms/
hora les plataformes que no
excedeixen de 20 quilos i de
fins a 30 Kms/hora les que
excedeixen de 50 quilos, circular sempre per la calçada,
mai per les voreres a excepció
de carrils-bici en vorera amb
límits de velocitat de entre 10
i 20 Kms/hora”.
Agramunt creu que la mala
utilització i sense regulació
al municipi, comporta una
important perillositat per als
vianants.
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Trobada de centres educatius de
l’Anoia implicats a l’Escola Nova 21

endesa.com

QUINA ÉS
L’ENERGIA DEL
TEU FUTUR?

REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat dilluns, 3 de
desembre, va tenir lloc
a Igualada una nova
trobada de la xarxa Anoia Oest
d’Escola Nova 21, amb la participació de l’Escola Gabriel
Castellà, les Escolàpies, l’Escola
Mowgli, les Escoles de l’Ateneu
Igualadí, l’Institut de Montbui, l’Escola Cèrvola Blanca de
Tous i l’Escola Castell d’Òdena.
Aquesta és la segona trobada
del curs actual i la novena des
de l’inici de la iniciativa; unes
jornades que permeten conèixer i compartir aprenentatges
amb un gran valor.
Els membres dels equips impulsors que hi han participat
han avançat en el procés de
creació de la visió, el marc
d’escola avançada, el procés
de canvi o els principis de la
xarxa, entre altres. L’objectiu
d’aquesta trobada va ser aprofundir en l’avaluació, identificant aquelles palanques, obstacles i bones pràctiques que

ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I
LA SOSTENIBILITAT. Cadascú de nosaltres tenim
una energia que ens impulsa a avançar i construir
el futur que volem. I cadascú de nosaltres avui pot
comptar amb aquesta energia sostenible per fer-ho.
Sigui quina sigui la teva energia, creu en ella.

hi ha a l’abast, que posteriorment es podran implementar
als centres amb el suport de les
eines proposades per Escola
Nova 21: la Rúbrica de Canvi
i l’Espiral d’Indagació.
L’Escola Nova 21 és un projecte
que té com a objectiu anar cap
a un model d’escola avançada,
que replantegi la pràctica educativa quotidiana per respondre als desafiaments de la societat actual. El projecte impulsa
un procés de treball conjunt
entre escoles, comunitat edu-

cativa i administracions públiques. L’acord entre la Diputació
de Barcelona i Escola Nova 21
fa possible que el programa
incorpori un nou model de
xarxes d’innovació compartida
distribuïdes pel territori.
A nivell local, la Diputació,
Escola Nova 21 i l’Ajuntament d’Igualada treballen
conjuntament per promoure
aquestes xarxes locals, oferint
metodologies i suport tècnic
als centres educatius que en
formen part.

What’s your power?

15.000€ a disposició dels joves per
idear noves iniciatives a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

E

l departament de Joventut de l’Ajuntament destinarà l’any
vinent 15.000€ al projecte
Impuls que, seguint el model
de pressupost participatiu,
converteix els joves en motors de canvi i els fa protagonistes de l’#agendaimpuls.
Un dels objectius fonamentals de la iniciativa és crear
espais de diàleg i participa-

ció que permetin donar resposta a les seves demandes
i necessitats reals, a banda
d’oferir-los el suport i els recursos necessaris per a fer
realitat els seus projectes.
Entre el 4 de desembre i el
23 de gener, ambdós dies
inclosos, els joves entre 16 i
30 anys podran presentar les
seves propostes, que es debatran i es prioritzaran en assemblea el dia 9 de febrer, decidint les iniciatives triades i

els recursos que s’atorgaran
a cadascuna. Com a novetat
d’aquest any, l’assemblea serà
oberta a tots els joves que hi
vulguin participar, encara
que no hi hagin presentat
cap proposta. Per assistir cal
inscriure’s al web www.igualadajove.cat/impuls.
Els projectes es presentaran
en format de petit vídeo i
se’n farà difusió a través del
perfil a Instagram @IgualadaJove.
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Una exposició repassa els 25 anys de l’empresa igualadina
Rosebud Films i Boxcom
REDACCIÓ / LA VEU

L

a Sala Municipal d’Exposicions acull, entre
avui divendres 14 de
desembre i el 6 de gener, l’exposició De Rosebud a Boxcom. 25 anys evolucionant en
la comunicació, creativitat i
producció, una mostra que
repassa els 25 anys de trajectòria d’aquesta empresa igualadina, que s’ha convertit en
una agència de comunicació
global amb un equip propi i
extern de quinze persones que
pensen, creen i produeixen
per a marques de primer nivell
en sectors molt diversos.
En la mostra -que s’inaugura avui divendres a les 19.30
h. amb la presència de la
consellera d’empresa Àngels
Chacón- es pot veure un resum dels treballs realitzats en
aquests 25 anys. Aquests treballs es mostraran en diferents
monitors i per temàtiques,
entre els quals destaca una sèrie de vídeos realitzats amb la
ciutat d’Igualada com a teló de
fons, ja que ha servit de plató
per a diverses produccions,
incloent videoclips d’àmbit
nacional.
Viatge virtual pel nucli antic
L’exposició també mostra un

Rodatge a Fàtima, l’any 2001.

recull del material utilitzat
en aquests anys, que inclou
càmeres i aparells que ja formen part de “l’arqueologia”
del sector. I per últim, s’exposa
un equip de 360º que permet
veure cap a on evoluciona la
tecnologia en la qual Boxcom
ja està present. Amb aquest
aparell l’usuari podrà “visitar”
part del casc antic de la ciutat
per les seves places i espais
emblemàtics, escollint quins
vol veure en cada moment i
descobrint informació de les
diferents zones.
Una mica d’història
Rosebud Films neix oficialment el 15 de desembre de
1993, un any després que Joan
Domènech hagués acabat els
estudis de grau superior d’au-

diovisuals i direcció de cinema, al Centre Calasanç de
Barcelona (Actual ESCAC).
L’empresa sorgeix amb la intenció de donar serveis de vídeo professionals a empreses
i agències de comunicació,
centrat a Igualada i el seu entorn. Tot i això, la producció
per a particulars i l’anomenat “BBC” (bodas, bautizos y
comuniones) sustenten l’empresa en els seus inicis.
L’època que es va crear l’empresa va coincidir amb el naixement de l’era digital en el
món audiovisual i es va decidir
apostar per aquesta tecnologia
en detriment de l’analògica.
Això va permetre a Rosebud
Films convertir-se en una empresa competitiva, en qualitat
i servei, per un cost molt més

Rodatge d’un videoclip per “La caja de Pandora” a Cal Ratés.

baix que una empresa similar creada simplement 4 anys
abans.
El pas dels anys, l’entrada de
Jordi Masana l’any 1996 i les
oportunitats de realitzar projectes a Barcelona i rodalies,
van portar a Rosebud Films a
treballar pel que va ser creada:
la producció professional.
Ja el 2002, amb la incorporació de Ferran Caldito, la
productora té un equip base
propi que, amb professionals
externs de primer nivell, complementen una plantilla d’èxit
que treballa per marques com
Caprabo, Mitsubishi Electrics,
Audi, Filodoro...
Amb l’arribada de la crisi es
realitza un canvi estratègic, al
revés del que s’espera. Mentre
les empreses del sector reta-

llen personal i deixen d’oferir
serveis propis, Joan Domènech amplia la plantilla pròpia
i crea Boxcom per a donar un
servei íntegre en comunicació
offline i online. Des d’aquell
moment, ja com agència, es
donen serveis de disseny,
creativitat, campanyes publicitàries, assessorament en
comunicació empresarial i comunicació online.
Actualment, una divisió exclusivament dedicada a les
xarxes socials i estratègia online permet treballar per a
empreses com Borges, SPAR
o Punto Blanco, mentre que
l’equip d’audiovisuals produeix vídeos per a empreses com
SEAT, +Visión, Kern Pharma
o Mobile World Capital.

La UEA va organitzar una sessió per formar-se en prevenció
del blanqueig de capitals
REDACCIÓ / LA VEU

S

ota el títol “Les noves
obligacions en prevenció
de blanqueig de capital i
finançament del terrorisme”, la
sectorial d’assessors de la Unió
Empresarial de l’Anoia va organitzar la darrera jornada formativa d’aquest any conjuntament amb ACCID, l’Associació
Catalana de la Compatibilitat i
la Direcció. Aquesta sessió va
anar dirigida als professionals
del sector de les assessories
i gestories de la comarca de
l’Anoia.
L’objectiu de la sessió informativa era la de donar a conèixer
les modificacions introduïdes
en les obligacions que ja havien
de complir, així com també les
noves obligacions com pot ser
l’establiment d’un canal de denúncies anònim o la inscripció
obligatòria al Registre Mercantil. En aquest sentit, la sessió

va servir com a mecanisme
per donar a conèixer les noves
obligacions, així com també
resoldre dubtes envers aquesta
matèria al sector.
La sessió va comptar amb les
ponències de Gemma Ramoneda i Edgar Sánchez, assessors
jurídics experts en blanqueig
de capitals que van explicar
les normatives aplicables i
els subjectes obligats a complir la normativa específica en
prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. També va comptar amb
el President de l’ACCID, Daniel
Faura, i el corresponsable de la
sectorial d’assessors de la UEA,
Amadeu Morros.
Amb l’objectiu d’evitar el blanqueig de capital, la normativa
de Prevenció del Blanqueig de
Capitals (LPBC) regula certes
obligacions, actuacions i procediments que hauran de complir
els subjectes obligats, és a dir,

les persones físiques i jurídiques a les quals la norma imposa determinades obligacions de
cura i control respecte dels seus
clients.
El nou reglament de la llei diferencia les obligacions pel volum de les empreses. Per exemple, les empreses amb menys de
10 treballadors i que facturin
menys de dos milions d’euros
a l’any tenen unes obligacions
més reduïdes. La nova normativa també endureix les sancions adaptant els límits sancionadors als llindars màxims
establerts per la normativa de
la UE.
Entre les noves obligacions que
regula la llei destaquen: l’obligatorietat de nomenar un representant davant el SEPBLAC
(Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig
de Capitals), la identificació i
coneixement dels seus clients
i les seves activitats, formar al

personal perquè coneguin les
obligacions i d’aquesta manera
sàpiguen identificar operacions sospitoses, disposar d’un
manual de procediments i una
auditoria anual de les mesures implantades per un expert
extern -reconegut pel SEPBLAC- que haurà de comunicar a aquesta unitat que l’ha
realitzat. Davant els dubtes que
pot generar aquesta nova llei, la
sectorial recomana l’assessorament per professionals qualifi-

cats.
La sectorial dels assessors de
la Unió Empresarial de l’Anoia
està formada per una trentena
d’assessors i gestors de la comarca. Properament, la sectorial organitzarà una nova xerrada sobre el programari per
agilitzar la gestió empresarial
dels assessors. Es farà el proper
19 de desembre a la seu de la
UEA. Per confirmar assistència, cal enviar un correu electrònic a montse@uea.cat.
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Més de 40 empreses implicades a “Les professions del futur”,
una proposta de la UEA per arribar a les escoles
REDACCIÓ / LA VEU

D

esprés de l’èxit de les
dues edicions anteriors, aquest darrer
trimestre del 2018 s’ha engegat
un cop més “Les professions
del futur”. Un projecte educatiu
impulsat per la Unió Empresarial de l’Anoia que té per objectiu donar a conèixer i apropar
la realitat empresarial de la
comarca a les escoles i instituts
de l’Anoia per que els joves comencin a apreciar i valorar el
teixit industrial de casa nostra.
Els alumnes de 1r i 2n de batxillerat de l’escola Mestral han
estat els primers d’aquesta tercera edició en participar del
projecte. Van rebre a l’aula la
visita de l’empresari Marc Paré,
Enginyer industrial, fundador
i director de l’enginyeria Prefortec (situada a Santa Coloma
de Queralt) i de l’empresa de
formació en tecnologia Ments
Creatives Tecnoanoia (a Igualada).
Paré va parlar als joves de la revolució 4.0, és a dir, de la trans-

formació digital que s’està implantant amb força en el nostre
dia a dia, i que evidentment
també afecta a la manera de
treballar de les empreses sigui
quin sigui el sector econòmic.
Va definir conceptes dels que
cada vegada en sentim més a
parlar com IoT, domòtica, cobots, cotxe autònom, ciberseguretat, o cloud. També els va
explicar els canvis que porta
la quarta revolució industrial
en el mercat laboral, insistint
en què les empreses necessiten
nous perfils professionals.
Obert a tots els
centres educatius
El programa “Les professions
de futur”, que durarà tot el curs
2018-2019, és obert a tots els
centres educatius de l’Anoia, i
les escoles interessades poden
inscriure’s o bé a través de la
UEA, o a través del programa
AIRE del Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament. Més
de 40 empreses anoienques estan implicades en ensenyar el
teixit industrial als joves.

El projecte inclou xerrades dels
empresaris a les escoles i també
visites dels alumnes a les empreses del nostre territori perquè puguin copsar la realitat
del món laboral i empresarial
de ben a prop. Així com també
tallers sobre les competències
bàsiques i professionals més
valorades per les empreses.
Aquest programa social se-

gueix el full de ruta del II Fòrum Empresarial de l’Anoia
-organitzat i realitzat per la
UEA- i on va quedar palesa la
necessitat que l’educació, l’ensenyament i el creixement tenen
molt a dir per generar talent a
la comarca i, retenir-lo. Com?
Apostant pels treballadors del
futur, els joves. Aquesta és una
de les conclusions publica-

des al document II Empresa i
Progrés, Talent Capital Anoia
-emès en aquest fòrum- i on
també va quedar demostrat
que existeix un desconeixement de la realitat empresarial
de la comarca, que les possibilitats de futur hi són, però la
societat no és prou conscient
de tot el que la comarca ofereix
a nivell formatiu.

CURS Sumilleria
Restaurants
i Maridatge
Cellers
100% subvencionat
Vinateries
Allotjaments
Joan Lluís Gómez
Sommelier
Serveis turístics
10 anys al restaurant Sant Pau
Sant Pol de Mar

Repensem els
maridatges
partint del vi, el cava o
l'escumós.
Què els fa diferents?
Què necessiten?
DATES i HORARI
2018 - Desembre
20.12. De 9,30 a 11,30h
2019 - Gener i febrer
15.01 / 22.01 / 29.01/ 05.02
De 9,30 a 14,00h
DURADA: 20 hores.

NATURALS
BIODINÀMICS
ECOLÒGICS
CAVES
CLÀSSIC PENEDÈS

MÉS INFORMACIÓ:
Edifici de L’Enològica.
Preinscripció OBERTA al web
C/Amàlia Soler, 29
www.escolaenoturisme.cat
08720- Vilafranca del Penedès.
PLACES LIMITADES
Tel. 93.169.41.02
E-mail: edec@escolaenoturisme.cat
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Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Consellera d’ Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL
Mmmmm. Dice el refrán:
‘Si quieres que algo funcione elige a un experto, si quieres
que no lo haga crea un comité’

ORIOL AMAT @oriolamat

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

Les infraestructures no són construccions nacionals, cal pensar
en clau de productivitat i de benestar per a les persones: política
d’infraestructures de les economies avançades. Aquest és el projecte
de país que volem per a #Catalunya #CMED @damiacalvet

El Suprem dóna la raó a la @PatronalCecot pel Castor (de nou).
La segona sentència del Tribunal favorable a la patronal egarenca en el cas Castor eleva a 118 milions d’euros las retribucions a retornar.

El nostre repte és entendre el món
digital per poder dissenyar
productes digitals.

Un professional que es preï ha de prioritzar el reclutament
actiu davant la selecció passiva però és clar, això requereix
d’una inversió en capacitació professional i..., temps

EDUARD GRAELL SANTACANA

MANEL MACIÀ MARTÍ
E. Graell Santacana

Manel Macià Martí

EDUARD GRAELL SANTACANA

MANEL MACIÀ MARTÍ

DISSENY I INDUSTRIA 4.0

RECLUTAMENT ACTIU VS SELECCIÓ PASIVA

Dissenyador industrial a Loop Innovació
@eduard_graell

D

urant aquest mes de desembre té lloc a Igualada una
nova edició de les jornades IDEA, organitzades per
Disseny=Igualada, sota el tema “Disseny i la indústria 4.0”
Però què és exactament la indústria 4.0? En què consisteix
i sobretot, en què afectarà les nostres vides? El concepte és
molt ampli i engloba varies tecnologies però es podria resumir dient que
és la digitalització de la indústria. La mateixa digitalització que ja ha entrat al nostre dia a dia a través dels “smartphones”, permetent-nos tenir
informació en temps real de notícies, comunicar-nos amb amics i familiars a través de xarxes socials, fer compres a l’instant o gestionar el nostre
compte corrent des del sofà de casa. La mateixa digitalització que està
fent evolucionar les ciutats cap a les “smartcities”, permetent per exemple
encendre i apagar llums i semàfors en funció del trànsit o l’hora del dia, o
l’auge de nous sistemes de transport comunitari com el bicing i similars.
Doncs bé, la indústria tradicional també s’està digitalitzant i està evolucionant cap a un model més intel·ligent o de “smart factory”. La digitalització aplicada a la indústria ha de permetre fer molt més àgil i eficient el
procés de fabricació mitjançant la connexió entre si de totes les màquines
i departaments, permetent obtenir informació en temps real que afavoreix una presa de decisions molt més àgil i eficaç. Com a conseqüència, es
redueixen els temps de fabricació i el malbaratament de recursos derivat
d’errors, falles, fuites o trencaments.
Però com tot canvi, la 4a revolució industrial comportarà una sèrie de
reptes i oportunitats. Es preveu una progressiva automatització de molts
llocs de treball que actualment fan persones, però en canvi n’afavorirà
de nous amb perfils més creatius i tècnics. Això per als dissenyadors de
producte representa una oportunitat. Ara bé, haurem d’adquirir noves
competències ja que la impressió 3d, el tall laser o la realitat virtual i augmentada són i seran eines imprescindibles durant tot el procés de disseny.
Per altra banda els productes que dissenyarem seran cada vegada més
tecnològics, incorporant sensors, connexió a internet o materials intel·
ligents. Això ens obliga inevitablement a evolucionar cap a un perfil més
tècnic i adquirir un coneixement que fins ara no teníem. El nostre repte
és entendre el món digital per poder dissenyar productes digitals.

Consultor de RRHH per competències
@talentiagestio

U

s preguntareu quina diferència hi ha entre aquestes dues accepcions del diccionari que mostro al títol de l’article. Realment la
diferència és mínima però en rrhh sí existeix. Els professionals
de rrhh, o de selecció de personal, quan se’ns encarrega cobrir
un lloc de treball tenim diverses opcions però avui dia el més
habitual és utilitzar els portals de feina, específics o generalistes, incloent
Linkedin, o buscar a aquesta xarxa. El primer és relativament senzill: publiques l’oferta i esperes que es postuli el candidat. El segon ja és més ardu.
M’estalvio comentar l’eficiència de certs portals per no entrar en polèmica.
Els perfils que arriben a través dels portals de feina, selecció, són d’allò
més variat amb la conseqüent pèrdua de temps que suposa el filtratge
d’aquests. Les persones que s’apliquen a l’oferta publicada són persones
en situació d’atur o que volen un canvi laboral.
Cercar a Linkedin, reclutament, és un procés molt més lent i laboriós.
Trobar les paraules clau que defineix el talent, el radi de residència, filtrar
si té l’experiència necessària i la formació adequada, enviar-li una invitació personalitzada, confiar que accepti i si accepta la nostra invitació,
presentar-li l’oferta, esperar que respongui i si ho fa, contactar amb ell
telefònicament, millor que per via online, per intentar, finalment, seduir-lo amb la nostra oferta (aquesta part és la més difícil de tot el procés).
Jo, a això, li dic Artesania. No oblidar que els contactes personals són una
forma molt eficaç de reclutament.
Què s’aconsegueix amb el procés de reclutament? Aconseguir talent que
no tenia en perspectiva un canvi professional. És millor el talent que
s’aconsegueix per aquesta via, reclutament, o l’aconseguit per la via de la
selecció? Ni millor ni pitjor, ja que no hi ha estudis d’aquest tipus que ho
valorin, però sí que el professional responsable de la recerca del candidat
més idoni té més opcions de trobar el perfil que l’empresa requereix. De
tota manera sempre hi som a temps, per si no trobem suficients perfils,
utilitzar els diferents portals de feina...
Deixar tot un procés en mans dels portals, per a mi, és un gran error.
Un professional que es preï ha de prioritzar el reclutament actiu davant la
selecció passiva però és clar, això requereix d’una inversió en capacitació
professional i..., temps.
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El més llegit 					

P
www.veuanoia.cat

#latevaveu
El president del govern espanyol compara l’independentisme català democràtic amb les massacres ètniques dels Balcans, la guerra de Kosovo...
I tot seguit diu que és un ferm defensor de l’article
8 de la Constitució.
Més clar, l’aigua, txavalíns:

Bernat Ferrer @bernatff

1

Sis persones evacuades a
l’Hospital d’Igualada per
inhalació de fum causat per
la crema de tres palets

2

La Generalitat sotmet
a informació pública el
projecte de traçat de la
millora de la C-15

3 L’igualadí Carles Pauné

queda segon al concurs
d’oratòria per joves de TV3

Condolences to the victims of the #Strasbourg
attack and their families. #Catalonia stands with
#France @EmmanuelMacron @Elysee
Sincères condoléances aux familles et proches des
victimes de l’attentat de #Strasbourg. Toute notre
solidarité avec le peuple français et alsacien.

Natàlia Mas Guix @nataliamasguix

Instants de La Veu

@veuanoia

Els propietaris de l’antic Kursal negocien amb l’Ajuntament l’adaptació de l’espai a una zona comercial
#Igualada #Anoia #veuanoia

El lateral de l’A2 davant els tallers Queraltó a
Igualada continua tallat després de tres setmanes una entrada principal a la nostre ciutat però
crec que ho fan perquè entren per la vella de Sesoliveres ha que la Policia local està fent l’agost
amb el radar d’incògnit

Ricard de Copons @taxisigualada
«Ser gran és saber on amaguen el tió a l’armari del
garatge i posar-lo tu al menjador» - @deiacasteis

Eudald Font i Rica @EudaldFontiRica

Humans de l’Anoia

@humansanoia

#55 Francesc Ferrer Ramon

Hi ha aparadors que llueixen sempre, però alguns
ho fan, especialment aquests dies.
El comerç local, amb la seva creativitat, contribueix a millorar i fer més atractiva i agradable la
ciutat. Enhorabona i gràcies botiguers!
El que es bo pel comerç es bo, sens dubte, per Igualada!

Xavier Figueres @xavifigueres

M’agrada molt la meva feina professional: “assessor de viatges” poder ajudar a realitzar un
bon viatge ja que a la fi és com participar en fer possible una il.lusió. Les meves passions són
gaudir de la família i viatjar.

Sabíeu que @retratsbcn té un cosí a Instagram
que es diu @humansanoia?

Per altra banda, sempre he estat vinculat amb el món cultural i activitats lúdiques de la ciutat
fent teatre i també amb continuïtat durant 60 anys dels Pastorets d’Igualada.
Cesc Sales @cesc_sales

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
La construcció d’un nou teatre/
auditori. Ja que una ciutat com la
nostra, amb tants esdeveniments
culturals, necessitem amb urgència aquest nou espai.

Matinal de jocs en família, aquest diumenge vinent, per col·laborar amb @la_marato organitzat
per @ELPATI_igualada i @AmpaMowgli

AMPAEscolaMowgli @AmpaMowgli
Un projecte nou per la Igualada d’avui, la de demà
i la de demà passat. Som-hi!

Igualada Som-hi @IgualadaSomhi
Són èpoques de l’any en què augmenta el consum, impulsat per les festes que venen. Comprar
al costat de casa té molts avantatges.
Així que ara més que mai ”jo compro al poble, jo
compro a l’Anoia” #jocomproalanoia

Consell Comarcal de l’Anoia @ConsellAnoia
FOTO: Cesc Sales

Dimecres passat celebraven la “Constitución”,
dissabte la “Inmaculada Concepción”. Puc dir
amb paraules d’en Raimon, Jo no soc d’eixe món.
@omnium @cultura_cat @AccioCulturalPV @
LauraBorras @culturaigualada

Ignasi Vich @ignasivich
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L’Associació d’Agermanament Igualada-Nueva Esperanza
(El Salvador) celebra el 25è aniversari
REDACCIÓ / LA VEU

E

nguany
l’Associació
d’Agermanament Igualada-Nueva Esperanza ha complert 25 anys i per
celebrar-ho s’han realitzat
diferents actes. El dissabte 24
de novembre es va celebrar a
Les Cotxeres una festa salvadorenya, a la qual van assistir
diverses persones vinculades
amb l’Associació i amb Nueva
Esperanza, així com el regidor
de Cooperació, Fermí Capdevila, i el de Promoció Cultural,
Pere Camps.
L’acte va començar amb la projecció del documental 9054
km, sobre els 25 anys d’agermanament. Acte seguit va actuar el grup de dansa folclòric
Balet 503. També va actuar el
cor d’Acció, que a més de les
cançons del seu repertori, van

cantar Sombrero Azul, una
de les cançons salvadorenyes

Aliança entre Caves
Bohigas i Marmeles

més populars. Tot seguit, es va
projectar el vídeo de l’actuació

d’uns dels grups musicals de la
comunitat de Nueva Esperan-

za interpretant la cançó “Músic de carrer”, de Txarango.
Després d’aquest intercanvi
musical, va començar el sopar,
amb pupusas, tamales i altres
menjars típics salvadorenys.
Finalment, per amenitzar la
festa, va actuar el grup Los
reyes del swing.
D’altra banda, el passat divendres es va inaugurar l’exposició “9054 km” a la sala
d’exposicions de la Biblioteca
Central d’Igualada. També es
va projectar el documental
que du el mateix nom, realitzat per Dan Ortínez, sobre el
que ha significat l’agermanament per a les persones tant
d’aquí com d’allà. L’acte va
comptar amb la presència del
regidor de cooperació Fermí
Capdevila. L’exposició es podrà visitar fins el 29 de desembre.

TICAnoia presenta les noves
tendències en l’àmbit de la robòtica
REDACCIÓ / LA VEU

E

REDACCIÓ / LA VEU

M

armeles i Caves
Bohigas han donat
pas a una interessant aliança, el primer pas per
al desenvolupament de nous
productes Km 0 que impulsa
el projecte Anoia del Camp a
la Taula, del Consell Comarcal.
Tots dos junts han presentat
un estoig de regal, ideal per
aquestes dates, inclou un Cava
Bohigas Extra Brut Gran Reserva i Marmeles caramel·litzades al punt de sal. Un cava
de llarga criança i bombolla
fina, maridat amb ametlles
marcones
caramel·litzades
al punt de sal, que ens aporta una complexa combinació
d’aromes a fruits secs torrats i
un agradable contrast de gus-

tos dolç i salat, finalitzant amb
la frescor del cava en seu pas
en boca. Tota una plenitud de
sensacions.
Marmeles Artesanal es una
empresa innovadora, en la
línia dels fruits secs, que ha
agafat l’ametlla com a producte gourmet. Tota una sèrie de
sabors i textures que donen
a l’ametlla un protagonisme
diferent en l’alimentació del
segle XXI. Per la seva banda,
Caves Bohigas és un celler elaborador de vins i caves amb
més de vuit segles d’història.
Està situada a un enclavament
privilegiat de la Conca d’Òdena.
El benefici d’aquesta aliança
és donar valor als productes
de proximitat, Km 0, trobant
nous espais al mercat unint
esforços.

l pioner i líder de la
robòtica col·laborativa
Universal Robots, de la
mà de TICAnoia, ha presentat
el dimarts 27 de novembre a
una Jornada sobre la Indústria 4.0 a l’Adoberia Bella les
solucions pràctiques per a
l’Automatització 4.0 catalana,
juntament amb demostracions, Jordi Pelegrí, director de
Negoci d’Universal robots per
a Espanya i Portugal ha ofert el
seu punt de vista sobre la nova
generació de robots col·laboratius.
Un esdeveniment, que ha
comptat amb el suport de
l’Ajuntament d’Igualada, focalitzat en les eines TIC com a
suport per optimitzar els processos industrials que permeten a les empreses de tots els
sectors i dimensions ser més
competitives en el mercat global, a més d’Universal Robots,
amb més de 27.000 cobots -robots col·laboratius- instal·lats
a tot el món. També ha col·laborat en la jornada Amida4
Enginyeria, especialitzada en
tecnologies d’automatització,
control i supervisió de màquines, equips i processos i la
UEA.
Segons Jordi Pelegrí; “Des de
Universal Robots busquem
sempre donar poder a l’ésser

humà, i estimem que les màquines faran més tasques que
els humans per 2025, tot i així
la revolució robòtica crearà 58
milions de nous llocs de treball
en els pròxims cinc anys”. D’altra banda, Jaume Catarineu,
President de TICAnoia indica
que “els robots són una amenaça per molt llocs de treball
poc qualificats però a la vegada són també una oportunitat
per la creació de molts nous
llocs de treball més qualificats,
pels quals cal preparar-se i formar-se.
Els robots forment part de la
nova revolució industrial i,
tal com vam sortir reforçats
de les anteriors revolucions,
també aquesta vegada en sortirem reforçats. Probablement
la meitat del llocs de treball actuals hauran de passar per un
reciclatge i formació cada 12
mesos”.

La Industria.4.0 catalana
En aquest important fòrum
per a la indústria catalana,
Universal Robots, amb oficines
centrals a Barcelona, ha ofert
les seves eines intel·ligents de
suport al disseny, desenvolupament, producció i gestió
integrada de la fabricació. Els
braços robòtics col·laboratius
d’Universal Robots poden
adaptar-se i programar pràcticament en qualsevol entorn
amb tasques de precisió per al
muntatge, la pintura, el cargolat, l’etiquetatge, l’empaquetat,
el polit i els processos d’injecció en motlle i soldadura, així
com el resta de tasques que pugui requerir l’automatització.
Cada indústria s’enfronta als
seus propis reptes, però els cobots d’Universal Robots permeten a empreses de totes les
mides i sectors trobar la solució adequada.
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Tècnics i polítics aborden com fer front als joves
que migren sols a l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

E

l passat 4 de desembre
tenia lloc al Parc Motor
de Castellolí la constitució de la Comissió de Treball
sobre Joves que Migren sols a
l’Anoia, encàrrec que es rebia
de la Delegació Territorial de
la Catalunya Central i que liderarà el Consell Comarcal de
l’Anoia.
Així, reunits els tècnics i polítics implicats es va constituir
aquest ens, la missió del qual
és fer el seguiment de la crisi
per a l’acolliment dels adolescents i joves migrats que arriben sols, generar una xarxa
d’informació entre institucions, entitats i agents implicats,
i abordar conjuntament les
necessitats i els recursos vinculats amb l’acollida d’aquests
joves.
La reunió de constitució de la
comissió va comptar amb la
delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps,
qui va explicar que l’objectiu
de la comissió i va posar en

A la comarca, hi ha dos
centres de primera
acollida i atenció integral, un a Montbui
(Mas Amigó) i un altre a Piera (Castell
de Fang) amb 21 i 24
adolescents
context la iniciativa i la situació que s’està vivint. Camps
va explicar que els adolescents
i els joves no acompanyats
no són un problema, són una
oportunitat. I són una oportunitat perquè són joves, tenen
empenta i iniciativa, capacitat emprenedora, valents i
han fet un procés migratori
d’adults quan encara són menors. “Busquen un projecte
de vida, aprofitant que molts
d’ells tenen un ofici, capacitats
i ganes de posar-se a treballar.
Efectivament, els adolescents i
els joves migrats que van sols
vénen a Catalunya perquè
volen treballar, guanyar-se la

vida i ajudar les seves famílies” i va afegir que ”més enllà
de l’emergència i de l’acollida
urgent, cal seguir treballant la
integració a la societat catalana, la formació i la inserció laboral. És un repte de país que
hem d’entomar i aprofitar en
totes les seves dimensions”.
Per la seva part, Georgina
Oliva, Secretaria d’Infància,
Adolescència i Joventut de
la Generalitat de Catalunya,
va exposar la situació actual
dels adolescents estrangers
migrats sense referents familiars acollits a Catalunya i a
l’Anoia. A la nostra comarca,

hi ha dos centres de primera
acollida i atenció integral, un
a Sta. Margarida de Montbui
(Mas Amigó) i uns altres a Piera (Castell de Fang) amb 21 i
24 adolescents. També comptem amb 3 pisos d’IPIS, dos a
Vilanova del Camí (8 joves) i
un a Igualada (1 jove).
Des de la Unitat de Ciutadania i Convivència del Consell Comarcal es van explicar
les actuacions que s’han dut
a terme per donar resposta
a les necessitats plantejades
pels centres. S’han realitzat
cursos de llengua catalana
i d’alfabetització, cursos de

coneixement de la societat
catalana i el seu marc jurídic
i un curs de coneixements laborals, tots ells en el marc de
la Llei d’acollida. També s’ha
col·laborat amb l’Oficina Jove
de l’Anoia que ha dut a terme
una xerrada sobre el Programa de Garantia Juvenil i que
ha dissenyat el programa
Impuls que s’oferirà a 12 joves a partir del mes de gener.
Finalment, s’ha vinculat als
centres amb el programa Noves Oportunitats, un projecte
d’inserció laboral vinculat al
SOC i liderat per la Fundació
AMPANS.

1. El sorteig es realitzarà el dissabte 12 de gener de 2019 a les
10:00h del matí a la botiga d'Igualada, al c. Lecco, 7.
2. En el sorteig hi participaran totes les butlletes de les
botigues de Peixos Dueñas d'Igualada, Vilanova del Camí i
santa Margarida de Montbui.
3. Per cada compra, un val. Aquest es donarà a la caixa
amb el pagament de la vostra compra.
4. Ompliu la butlleta amb les vostres dades i
dipositeu-la a l'urna.
5. La data màxima per rebre les butlletes serà el dijous
10 de gener de 2019.
6. Els 500€ són per gastar en productes dels nostres
establiments.
7. No és necessari ser present en el moment del sorteig.
Al guanyador se li comunicarà al telèfon que heu deixat a la
butlleta.
8. En el cas de no poder contactar amb el client la butlleta
s'exposarà a la botiga d'expedició.
9. Si en una setmana no apareix el client, el premi passarà a la
segona butlleta triada en el sorteig, i sinó a la tercera.
10. Es publicarà una foto del guanyador a la premsa comarcal.
11. Peixos Dueñas es compromet a destruir totes les butlletes
que han participat en el sorteig una vegada entregat el premi.
12. L'organització es reserva el dret d'alterar, modificar o
suspendre les condicions dels sorteig si causes imprevistes
l'obliguessin a fer-ho.

La Direcció
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12a Trobada de Viejos Rockeros
XOSPI DE L’ANOIA / LA VEU

E

l passat dia 30 de novembre, es va tornar
a celebrar la trobada
anual dels Viejos Rockeros
de l’Anoia. Una trobada especial ja que la mateixa incloïa
l’actuació de 4 grups musicals
de l’entorn i del mític conjunt
dels 60, els Salvajes. Els records, les abraçades, les retrobades d’amics i coneguts i la
realització de la clàssica foto
de família, varen ser l’aperitiu
d’una vetllada que va esdevenir memorable.
Al llarg del sopar, els amics
gaudien del moment i aprofitaven per posar-se al dia i recordar les anècdotes viscudes
al voltant del Rock i de l’Anoia.
Les cares eren de satisfacció i
tan aviat les postres enllestides, l’equip dels organitzadors
van demanar un aplaudiment
per tots els músics que participaven a la festa, que van fer-ho
de manera altruista solament
amb ganes de compartir. També els organitzadors van rebre
un fort aplaudiment per la tas-

Diumenge,
matinal de jocs
per La Marató
de TV3 a l’Escola
Mowgli
Aquest diumenge 16 de desembre l’Escola Mowgli es
mobilitza per La Marató de
TV3.
Durant tot el matí, s’ha organitzat des de l’AMPA amb la
col·laboració de l’Associació
El Pati, una matinal de jocs
adreçats a totes les edats, petits, grans i pares.
Serà de 10.30h del matí a
les 13h del migdia i hi haurà jocs de taula, venda de
galetes elaborades pels nens
de cicle mitjà, espai de cafè i
altres activitats.
Tot el que es recapti en
aquesta jornada es destinarà
íntegrament a La Marató de
TV3, adreçada aquest any al
càncer i a l’aposta per la investigació que permet donar
vida, esperança i suport als
malalts i les seves famílies.
L’Escola Mowgli obre les
portes a la ciutat per fer del
diumenge 16 una gran festa
per La Marató.

ca desinteressada que any rere
any porten a terme fent que
tot això sigui possible.
Black Star “cover’s music
band“ de Igualada, trenquen
el gel amb cançons majoritàriament dels 70 i 80 (Deep
Purple, Stevie Wonder, Alan
Parsons, Eric Clapton...) bons
instrumentistes, un gran guitarra, teclats, bateria, baix i
veu, i una cantant que deu n’hi
do, atrevint-se fins i tot amb
Amy Whitehouse, i quedant
molt bé (diamant en brut).
Los Visacos de Capellades,

recorden els 60 de ple, amb el
Speedy Gonzalez cantant com
si els anys no haguessin passat.
El so autèntic de les guitarres
i el repertori transportaven,
Sirex, Salvajes, Ten Tops, Gatos negros... Molta connexió
amb el públic que s’ho passava
molt be.
Los Salvajes, arranquen i la
temperatura puja de cop a
màxims amb Start me up dels
Rollings, segueixen amb Corre Corre, i el paroxisme arriba
amb el Soy Asi per tornar als
Rollings amb Jumping Jack

Flash i rematar-ho amb el Satisfaction.
Estem Farts Band, grup d’Esparreguera molt vinculat a
Igualada per el bateria i veu,
Toni Valor, comencen amb
un mig temps, segueixen amb
una composició pròpia - Gaudeix de lo que tens, que es tot
un himne pet tots els que ens
fem grans, pugen el ritme amb
un parell de rocks, i s’acomiaden amb el Nowhere Man dels
Beatles.
Ja per acabar, els Rotllos Stones de Igualada, s’encarreguen

del fi de festa, i surten amb
una estètica potent, en especial el Maimi i el Toni Fàbregas. Toquen un repertori que
va fer que la gent ballés a gust,
el Tren de la costa, èxits de la
Mondragón, i fins i tot el Sufre
Mamon dels Hombres G.
Enfilant les 3 de la matinada
la festa es va acabant i la gent
surt molt contenta, esperant la
propera trobada que els organitzadors es van comprometre
a fer-la el darrer divendres de
novembre 2019. Fins llavors,
visca el Rock!

Concurs fotogràfic a Instagram
de la campanya #jocomproalanoia
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Consell Comarcal
de l’Anoia ha engegat
un concurs fotogràfic
a Instagram en el marc de la
campanya per promocionar i
dinamitzar el petit comerç de
l’Anoia potenciant les compres
en els municipis de la comarca
“Jo compro al poble, jo compro a l’Anoia... I tu, per què?””
que es va iniciar el passat mes
d’octubre i en la que hi estan
adherits una dotzena de municipis de la comarca.
El concurs es presenta amb
l’etiqueta #jocomproalanoia i
convida a tots els usuaris de la
xarxa a pujar fotos realitzant
la compra en algun comerç
de poble de l’Anoia. Es tracta de fotografiar l’experiència
realitzant la compra al poble;
la compra, la botiga, un gest,
un motiu del perquè compreu

a poble,…. i ha d’estar feta a
l’Anoia.
Participaran en el concurs els
autors de les fotografies penjades a Instagram amb l’etiqueta
#jocomproalanoia i que siguin
seguidors del perfil a Insta-

gram @anoiacamptaula. La
foto ha d’haver estat capturada dins la comarca de l’Anoia
i ha d’indicar a quin municipi.
Es poden penjar tantes fotografies com es desitgi.
El concurs que estarà actiu

fins al 31 de gener, es podrà
guanyar paneres amb productes de proximitat, àpats a
restaurants de la comarca i un
cap de setmana en un allotjament rural de l’Anoia per a
dues persones.
Membres del Consell Comarcal de l’Anoia realitzaran
una preselecció en la qual es
valorarà la creativitat i originalitat de la fotografia en la
relació amb el tema proposat.
Aquestes imatges finalistes es
donaran a conèixer el dia 4
de febrer als seguidors de Facebook i Instagram de l’Anoia
del Camp a la Taula per tal que
aquests votin la imatge que
més els agradi. Els usuaris podran votar del 4 al 8 de febrer .
Del recompte total de vots entre les dues xarxes, en sortirà
les fotos guanyadores, tantes
com premis, que s’anunciarà
el dia 12 de febrer.
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Servisimó, premiat a la L’Institut d’Arquitectura Avançada
Gran Festa del Comerç de Catalunya, amb Disseny=Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

E

l darrer dissabte dia 1
de desembre, va tenir
lloc “La Gran Festa del
Comerç”, un acte organitzat
per Igualada Comerç que va
agrupar un gran nombre de
representants dels diversos
comerços de la ciutat d’Igualada així com l’alcalde, Marc
Castells i la regidora de dinamització econòmica, Patricia
Illa.
Dels quatre premis que es
van entregar, Servisimó, el
concessionari oficial Audi
– Volkswagen – Skoda de la
ciutat va resultar guanyador
del premi al “Establiment més
implicat en la dinamització de
la ciutat”.
L’entrega del premi la va fer
l’alcalde Marc Castells al ge-

E

rent de Servisimó Francesc
Pua. L’empresa agraeix aquest
reconeixement per continuar
apostant pels diferents actes i
esdeveniments que es duen a
terme a la capital de l’Anoia.

Mor un igualadí atropellat
a l’Eix Transversal
MANS UNIDES / LA VEU

U

n igualadí de 35 anys
va morir diumenge
atropellat per un camió a la C-25 (Eix Transversal) al punt quilomètric 110, al
terme de Sant Pere Sallavinera en direcció Girona, segons
va informar el Servei Català
de Trànsit (SCT). Els Mossos

d’Esquadra van rebre l’avís
del sinistre a les 13.36 h. La
circulació va estar tallada fins
que es va restablir el trànsit als
volts de les 14.45 h. Arran de la
incidència, es van activar cinc
patrulles del cos dels Mossos
d’Esquadra i l’helicòpter medicalitzat i una ambulància del
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Llantions solidaris de
Mans Unides
MANS UNIDES / LA VEU

M

ans Unides un any
més us convida a
col·laborar amb la
nostra entitat, i us emplaça
a ser solidaris aquest Nadal.
Tindrem una parada de venda de Llantions Solidaris al
Fira de Nadal d’Igualada,
concretament els dies 15 i
16 de desembre i davant de
l’Església de Santa Maria.

Esperem que la llum del Nadal
arribi a totes les persones més
necessitades. Tots els donatius
els destinarem a finançar el
projecte que aquest any se’ns ha
encomanat des de la Delegació
de Vic que és l’enfortiment del
lideratge de joves indígenes a la
regió sud occidental de Guatemala.
Gràcies a tots per col·laborar
amb la nostra entitat.
La teva llum és la seva esperança.

Trinitat Martínez Farrés
T. 619 422 292 - 618 817 555
Alícia Navarrete García
T. 670 084 969
C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada
* Relacions amb l'administració
(ajuntament, negligències mèdiques, contenciosos)
* CivilAdministradors
(consum, de
contractes,
família)
finques
* Administració de finques
* Mediació

l proper dilluns, 17 de
desembre a les 19h,
tindrà lloc a l’Ateneu
Igualadí, la tercera sessió
d’IDEA (Igualada Disseny En
Acció) organitzada per Disseny=Igualada amb la temàtica “Disseny i l’Indústria 4.0”.
Aquesta jornada anirà a càrrec
de Tomás Díez i Raúl Nieves.
Tomás Díez, urbanista i especialista en fabricació digital, és
codirector de l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya –IAAC–, director del
Fab Lab Barcelona i director
del màster “Disseny pels futurs emergents”. Díez es centrarà en el tema “Dissenyant
futurs emergents” on parlarà
del futur del disseny i dels escenaris als quals s’haurà d’enfrontar.
Per la seva banda Raúl Nieves, artista i dissenyador, està
involucrat en nombrosos projectes d’interacció i interfícies,
fabricació digital domèstica i
prototipatge ràpid, tecnologia

Tomàs Díez.

web i mòbil, i també internet
de les coses. Nieves parlarà de
“Disseny/art/creativitat i Indústria 4.0”
L’IAAC és un centre de recerca, educació, producció i di-

vulgació que des de fa 17 anys
treballa en la revolució digital
aplicada al disseny i l’arquitectura. Busca solucions reals
mitjançant el mètode experimental i experiencial amb el
qual busca l’aprenentatge fent
i provant.
Per un altre cantó el FabLab
Barcelona, del qual T. Diéz n’és
director, és un dels principals
laboratoris de la xarxa mundial de Fab Labs, un centre de
producció i innovació a petita
escala equipat amb eines i tecnologies de fabricació digital
per a la producció d’objectes,
prototips i electrònica.
Les xerrades són una oportunitat per conèixer el que
les noves tecnologies poden
fer per al disseny i des del
disseny, i com és possible
convertir els desitjos en prototips i les idees en accions
per enfrontar molts dels problemes socials, i perseguir la
millora de la qualitat de vida
utilitzant la tecnologia i la fabricació digital.
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A propòsit dels 50 anys de socis del Casino Foment de l’Albert
Vallès, Ramon Valls, Josep Llansana, Joan Camps i Antoni Secanell
CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

D

’ençà la seva fundació, a l’any 1888,
el Casino Foment
d’Igualada -inicialment reconegut amb el nom d’Unió
Recreativa- han estat moltíssimes les ocasions en què unes
successives generacions de socis van arribar a sumar els seus
50 anys o més com a membres
de l’entitat; una circumstància
que sempre va ser mereixedora d’un ampli reconeixement
per part de la Junta Directiva i
de la resta dels associats. Efectivament, objecte d’una u altra
forma de tribut a la longevitat
de tots els membres ha estat la
que ha fet possible la pertinent
supervivència de la pròpia associació així com els costos
inevitables que ha comportat
el manteniment d’un edifici
emblemàtic amb uns destacats
elements estètics .
I, és l’acte d’avui que em convoca per a aquest escapçat
però sentit article: el festeig
dels 50 anys de socis de: l’Albert Vallès, el Ramon Valls, el
Josep Llansana, el Joan Camps
i l’Antoni Secanell. Tots cinc
van ingressar al Casino Foment tot just acabar de complir els seus divuit anys. Ells
són, des de fa cinc dècades, un
grup de bons amics que coincideixen, de primer, en un gest
d’agraïment envers la nova
gestió -de l’ara anomenat Casal Popular d’Igualada, el Foment- per l’avinença a fer possible aquest acte públic dels
seus 50 aniversari. Endemés,
aquesta llarga permanència
i la pròpia longevitat de tots
cinc els ha facultat per a testimoniar una emotiva recapitulació del què ha de ser posar
en valor la importància històrica del fet associatiu. Això
és, una consolidada amistat i
tota mena de complicitats són
les que han conduït de manera entranyable, però lluny de
tics nostàlgics, a rememorar
un viatge en el temps -com si
d’una pel·lícula es tractés- el
que per a ells han estat aquests
cinquanta anys de trobades i
convivència dins les dependències d’aquest cafè.
Entre moltíssims records i altres tantes anècdotes, no sense
algun regust amarg, tres d’ells
-i en representació dels cinc
homenatjats- s’han sumat a
voler donar veu al que avui
són unes estimables i fidedignes recordances del que han

viscut en el sí d’aquest seu i
estimat espai. Vagi per davant
que subratllen que provablement aquesta sigui una de les
darreres tertúlies compartides entre persones de la seva
generació, després de reconèixer les sovintejades ocasions en què al decurs d’aquests
cinquanta anys -en les seves
habituals converses- han intentat sinó reordenar la ciutat i el país, reajustar tot allò
que els ha convingut. Determinantment, manifesten que
han gaudit plenament de tot
aquest espai i apunten a què
cinquanta anys han donat per
a molt. I, tot això ho diuen a
propòsit que al llarg de totes
les cinc dècades –a tothoraels ha acompanyat la música;
així és, va ser precisament la
música l’estímul que els va servir de punt de partida.
Acabat d’estrenar l’any 1968,
l’any del seu ingrés; aquest va
ser el moment en què es van
estrenar com a entusiastes i
seguidors dels Beatles; i, va
ser la passió per la música dels
nois de Liverpool el que els
va animar –tantes vegades- a
obrir les finestres del local, i
amb l’auxili d’uns potents altaveus permetre’s de gaudir -des
de la terrassa- de les magnífiques peces d’aquell conjunt
que triomfava a tot Europa.
Temptacions de joventut, admeten amb picardia que eren
uns fervorosos admiradors de
les joves que concorrien les selectives estances del veí Centre
Mercantil, que eren les filles
dels socis d’aquella altra firma
associativa; en un ambient en
què era palpable la rivalitat
entre les dues entitats.
En aquell període s’organitzaven moltíssims actes festius
que al seu torn els van permetre de conèixer a un ventall
ampli de la joventut igualadina. Tanmateix, puntualitzen
que l’entitat on s’acabaven
d’incorporar es veia afectada
per una situació de davallada
si es considerava que la majoria de membres ja eren molt
grans. L’esperit vehement de la
joventut que els caracteritzava
i el seu ímpetu organitzatiu
per a fer revifar focs apagats
va afavorir la gran empenta
que li van donar al Foment
dels setanta. Emperò, tenint
en compte l’inequívoc llastre
de la Dictadura franquista,
moltes de les seves iniciatives
no tardarien a ser susceptibles
de veure’s frustrades si bé, en

Alguns dels homenatjats.

alguns casos, el mateix govern
de la ciutat feia els ulls clucs.
Recorden així alguns capítols
referents a la seva participació
en la Marxa de la llibertat i altres esdeveniments d’uns anys
d’efervescents protestes en
contra del règim. De retruc,
tot el que comportava la seva
joventut va contribuir a una
notable ampliació de la societat que els va capacitar per
a organitzar actes i celebracions d’allò més diverses, sempre amb l’advertiment verbal
i l’aprovació dels alts càrrecs
municipals.
Amb complaença senyalen
que en aquell Foment no eren
habituals les partides de cartes; aquesta activitat lúdica
era majoritàriament practicada en cafès com el Goya o el
Canaletes. El Foment funcionava com un cafè en el qual,
de la ma d’un cafè, la copa i la
cigarreta, les hores semblaven
esfumar-se en mig d’avivades
tertúlies. Algunes converses
enceses, que fins i tot es perllongaven fins a altes hores,
conformaven un ambient desenfadat i a voltes força bohemi; en molts casos capitanejat per uns quants membres
històrics als quals no se’ls pot
obviar perquè –de fet- havien

estat els que realment havien
sembrat les primeres llavors
de l’entitat especialment pel
que feia referencia a l’organització de festes, sopars i balls
amb uns tints plens de glamur.
En qüestió de pocs anys, tots
cinc es van veure immersos
en els propis compromisos
familiars que comportava la
seva condició marital, unes
responsabilitats que els va
impedir una més o menys
acostumada permanència per
aquest espai. Seguidament, un
parell de dècades més tard,
sobrevinguda la democràcia,
l’activitat de cap de setmana
va tornar a recuperar una presència més intensiva, això sí,
proporcionadament marcada
per l’esperit que els caracteritzava en la seva maduresa. Eren
dies, també, en què el Foment
va anar creixent en nombre de
socis a propòsit de l’entrada
dels que havien estat clients
d’altres cafès acabats de tancar.
Corria la dècada dels 80, quan
l’entitat, amb un veritable caràcter de propietat -després
d’anys anteriors de pertànyer
la majoria dels socis a la Mútua Igualadina- en el moment

de vèncer l’antiga concessió de
trenta anys va resoldre, amb
participacions econòmiques
(a mode de títols de propietat) de tots els membres, comprar definitivament l’edifici a
excepció de la sala noble que
va passar a mans de la Granja
Pla, podent franquejar així el
salvament del Casino Foment.
Aquest capítol d’adversitats es
va veure superat per un dels
esdeveniments més rellevants
d’aquell període: la commemoració de l’any del Centenari
del naixement de l’entitat; tot
un 1988, nodrit de festejos i
actes commemoratius.
Recentment, aquests socis
cinquantenaris han anat assistint a una considerable pèrdua
d’associats per raons inherents
a l’edat; una inflexió que,
d’acord amb els nous temps,
els ha abocat a emparar-se en
una oportuna iniciativa de la
mà de nous socis procedents
del Casal La Teixidora; bo i secundant l’important projecte
que suposa un venidor i necessari relleu generacional al
qual -tots cinc, i en representació de molts d’altres- li desitgen la millor sort del món.

Rodrigo, Camps i Llansana.
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EDICTE
Per a coneixement general es fa saber que, mitjançant decret de l'alcalde de data 4 de desembre de 2018, s'ha dictat la resolució que es transcriu a continuació:
“Mitjançant decret de l’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2018, es va constatar que l’aprovació definitiva del Pla general d'ordenació d'Igualada que preveu, entre d'altres, la qualificació com a clau 2b d’una parcel·la situada al carrer del Rec núm. 42,
d’Igualada, comporta la declaració implícita de la seva utilitat pública; i, alhora, es va aprovar inicialment la relació concreta i
individualitzada de propietaris formulada a l'efecte i la descripció de béns i drets afectats per l'expropiació d’aquesta parcel·la.
La relació indicada va ser sotmesa a informació pública durant vint dies hàbils, mitjançant anunci als diaris El punt Avui de 25
d’octubre, La Veu de l’Anoia de 26 d’octubre, el Butlletí Oficial de la província de 2 de novembre de 2018 i, al tauler d’edictes
de la Casa Consistorial i de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada (https://www.seu-e.cat/web/igualada/) del 25 d’octubre al 30 de novembre de 2018. Ensems, va ser notificada individualment als interessats que consten a la relació de béns i
drets afectats.
Dins del termini esmentat, els interessats han presentat els títols que justifiquen els seus drets i que han permès, en el seu cas,
fer les esmenes que corresponen en la relació de béns i drets;
Atès l'establert als articles 20 del Reglament de la Llei d'expropiació forçosa en relació amb l'acord de necessitat d'ocupació;
Atès que, d’acord amb el que disposa l’article 109 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d'urbanisme, l’aprovació dels plans d’ordenació urbana implica la declaració d’utilitat pública de les obres i la necessitat
d’ocupació dels terrenys i edificis afectats als fins d’expropiació o imposició de servituds;
Atès que l’article 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix que correspon als municipis la potestat expropiatòria i 8.1.d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i que l’òrgan competent per resoldre l’expedient és l’alcalde, de conformitat amb el que
assenyala l’article 53.1.q) del text legal esmentat, en relació amb l’article 85 de la Llei d’expropiació forçosa i l’article 3.4 del
seu reglament.
RESOLC:
Primer. Aprovar definitivament la relació concreta i individualitzada de propietaris i la descripció de béns i drets afectats per
l'expropiació d’una parcel·la situada al carrer del Rec núm. 42, d’Igualada, la descripció de la qual és la següent:
Propietari. Francisco Claramunt Pol i Montserrat Domènech Riba, per meitat, en comú i proindivís i amb pacte de sobrevi
vència.
Descripció de la finca Urbana. Porció de terreny hort o regadiu, situat al pla inferior d’Igualada, a la partida Horta Nova.
Superfície a expropiar La total finca, que amida 1.276,60 m2, segons dades registrals, i 1.117 m2, segons dades cadastrals.
Llindars Nord, amb el carrer del Rec; sud, amb el riu Anoia; est, amb finca de l’Ajuntament d’Igualada (abans dels con
sorts Balaguer-Rovira) i oest, amb finca de Curtits Vich Galimany, SL (abans, José Vich Galimany).
Qualificació urbanística Clau 2b, sistema de parcs i jardins i equipaments intermunicipals.
Instal.lacions o reposicions No n’hi ha.
Inscripció Finca registral 11.753 d'Igualada, foli 126, llibre 209, tom 1.313, inscripció 1a.
Referència cadastral 4838306CG8043N0001HB
Estat jurídic Lliure de càrregues.
Segon. Declarar la necessitat d'ocupar els béns i drets assenyalats en el punt anterior.
Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels de més difusió de la província i el taulell
d’edictes de l’Ajuntament. Alhora, notificar individualment aquest acord a les persones directament afectades que figuren en
l’esmentada relació de béns a ocupar i expropiar, amb expressió del règim de recursos que s’hi poden
interposar.”
Contra l’anterior resolució que és definitiva en via administrativa podeu interposar, alternativament, recurs de reposició
davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu davant de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a
comptar des de l’endemà de la darrera inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, la premsa i el taulell
d’edictes.
En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs contenciós administratiu davant de Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació
corresponent si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data en què s’ha d’entendre desestimat per silenci administratiu,
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data d’interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució.
No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

L'ALCALDE
Marc Castells i Berzosa
Ajuntament

d'Igualada

24

| COMARCA

Divendres, 14 de desembre de 2018

Estudi d’investigació de la titularitat dels camins dels
municipis de Sant Pere Sallavinera i Montmaneu
ALTA ANOIA / LA VEU

L

a Diputació de Barcelona ha lliurat als ajuntaments de Montmaneu i
Sant Pere Sallavinera l’estudi
d’investigació de la titularitat
dels camins dels seus municipis. La investigació està orientada a determinar la gènesi
dels camins, així com la seva
funcionalitat d’ús públic o
privatiu, per tal de poder-ne
aclarir la naturalesa pública o
privada.
De cada un dels dos municipis
s’han investigat cinc camins,
seleccionats pels seus ajuntaments a partir del Catàleg de
camins municipals. Pel que fa
als cinc camins investigats de
Montmaneu, s’ha determinat
que un dels camins s’ha dividit en cinc seccions, tres de
les quals es consideren d’ús
púbic i dos de domini públic.
Dos camins més es consideren de domini públic, un d’ús
públic i part de l’últim es considera privat. D’altra banda,
els cinc camins estudiats de
Sant Pere Sallavinera, l’anàlisi
realitzat conclou que en el seu
conjunt es tracta de camins
tant de domini públic com

Actes i quaderns de delimitació de Sant Pere Sallavinera (1918)
Mapa topogràfic dels camins de Montmaneu (1950)

d’ús públic
Per la realització d’aquests
estudis, s’han analitzat el corpus documentals disponible,
tant cartogràfic, fotogramètric, administratiu o literari,
que es conserva als mateixos arxius municipals o en
altres arxius o biblioteques.
En l’àmbit documental, una
font d’informació bàsica han
estat les planimetries municipals elaborades pel l’Instituto
Geográfico Catastral durant
el primer quart del segle XX,

atès que es tracta generalment del primer mapa modern del terme municipal on
apareix reflectida l’estructura
bàsica de la xarxa viària a una
escala relativament gran de
1:25.000.
Aquests mapes formen part
de la delimitació topogràfica
de cada municipi que va fer
l’exèrcit i consta de diversos
documents com les actes i
els quaderns de delimitació
entre cada municipi i dos plànols per municipi, un només

amb informació topogràfica
i l’altre que situa els termes
del municipi, els camins i les
principals masies.
Una segona font és són les fotografies aèries tant del 1946 i
del 1967 i els cadastres antics
de 1977. Aquests mapes tenen pel seu detall i antiguitat
un important valor topogràfic, geogràfic i històric, així
com l’evolució o consideració
fins al cadastre actual.
També s’ha investigat la informació que aporta la descripció de les finques a través de
la descripció dels Amillara-

mientos de la riqueza rústica
y pecuaria de diversos anys,
que es conserven als mateixos
arxius municipals o a l’Arxiu
de la Corona d’Aragó.
Així mateix, s’ha consultat altra informació especialment
cartogràfica, és el cas dels
mapes topogràfics nacionals
d’Espanya a escala 1:50.000 i
1:25.000 i d’altra informació
de caràcter històric, la cartoteca digital del Centre Excursionista de Catalunya i altres
col·lectives com la Biblioteca
virtual del Ministeri de Defensa.

Castellfollit de Riubregós s’afegeix a la llista de
“Nuclis amb encant” de l’Anoia
CASTELLFOLLIT / LA VEU

E

l Consell Comarcal de
l’Anoia acaba d’editar
un nou mapa de la col·
lecció “Nuclis amb encant” de
la comarca. Es tracta de Castellfollit de Riubregós, un poble d’origen medieval nascut
en terres de frontera, a redós
d’un castell que encara avui
s’alça majestuós i emblemàtic
entre les seves pròpies ruïnes.
El nou mapa destaca, a més
del castell, altres elements
patrimonials i naturals característics del municipi com la
capella de Sant Roc, font de la
Carretera, Capelleta de Sant
Roc, Plaça major, Cal Botines,
Cal Benet, Font del Raval,
Oratori del Cap del Raval, Cal
Palònio, Cal Litet, Priorat de
Sant Maria, Capella dels Sants
Metges, Font de l’Aurò i la Capella de Sant Pere Magrà.
La publicació que ha estat

possible gràcies al treball
conjunt per l’elaboració de
continguts de l’Ajuntament
de Castellfollit de Riubre-

gós i el Consell Comarcal de
l’Anoia i la col·laboració de
la Diputació de Barcelona,
ha estat editada en tres idio-

mes; català, castellà i anglès i
segueix el mateix format que
les anteriors. Un dibuix en el
qual es destaquen els carrers,

places i edificis més emblemàtics en una cara i de l’altra, la
descripció de tots ells; monuments, patrimoni i els espais
més destacats.
La de Castellfollit de Riubregós ja és la cinquena entrega
de mapa de “Nuclis amb encant” de l’Anoia que se suma
als de La Llacuna, Copons,
Sant Martí de Tous i Piera.
L’objectiu és el de posar en
valor els nuclis antics dels diferents municipis de l’Anoia
i promocionar aquestes viles
que combinen patrimoni, natura, gastronomia, cultura....
essent una eina més de promoció.
“Nuclis amb encant” de Castellfollit es pot trobar al mateix Ajuntament, al restaurant
Can Pep de Castellfollit i al
Consell Comarcal de l’Anoia.
També es pot descarregar al
web d’Anoia Turisme (http://
www.anoiaturisme.cat).
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Activitats conjuntes
amb la Marató de TV3 a
Argençola i Jorba

Òdena i el Mercat del Pla organitzen
una gran agenda d’activitats en suport
a la Marató de TV3

JORBA-ARGENÇOLA / LA VEU

ÒDENA / LA VEU

E

l pròxim diumenge 16
de desembre el Trill associació cultural del
terme d’Argençola i l’AMMPA de l’Escola Guerau de
Jorba, organitzem conjuntament una sèrie d’actes per La
Marató de TV3, amb la col·
laboració dels ajuntaments
de Jorba i d’Argençola.
Durant tot el matí es realitzaran un conjunt d’activitats. Començarem a les 9 h,
amb una Caminada Solidària
(Matinals del Trill), oberta a
tothom de Jorba a Clariana,
on fruirem unes vistes espectaculars, seguint el traçat del
Camí de la Segarra històrica fins al poble de Clariana.
Farem un recorregut circular d’11 km, pensat perquè
hi pugui participar tothom
que ho vulgui, però tenint
en compte el desnivell de
pujada fins al Pla del Magre,
aquesta sortida no és apte
per fer-ho amb cotxes infantils o vehicles similars. La
Caminada ofereix, a més, de
poder exercir la solidaritat,
el gaudi de bells paisatges,

molt diversos i interessants.
Un cop arribats a Clariana,
esmorzarem i ens trobarem
amb el grup de Marxa Nòrdica Xino Xano, per a retornar a Jorba. Cal inscripció
prèvia a la plana www.eltrill.
org, el preu de la inscripció
10 €, inclou l’esmorzar.
A 2/4 d’11 h del matí a l’Escola Guerau de Jorba podreu
participar d’una xocolatada
popular (preu: 3 € mínim)
i a les 11 h Pintada d’un dibuix al Pati de l’Escola.
També podreu participar a
Clariana, a les 11 h, de l’activitat Xino Xano, una passejada de marxa nòrdica d’uns
5 km de Clariana a Jorba. El
preu de la donació serà de 3
€ i de 10 € si voleu l’esmorzar
(optatiu).
Totes les activitats finalitzaran conjuntament al patí de
l’Escola Garau. Podeu trobar
més informació a la plana
web del Trill www.eltrill.org.
Els ingressos íntegres de
totes les inscripcions aniran directament a la marató de TV3, enguany dedicada al càncer.

A

mb motiu de la Marató de TV3 que enguany es dedica a la
lluita contra el càncer, Òdena
ha organitzat un gran grapat
d’actes per tal de col·laborar-hi.
L’Ajuntament, les entitats, les
associacions de veïns i veïnes,
l’escola i les llars d’infants, tornen a mobilitzar-se amb l’organització d’activitats per a recollir donatius per la Marató.
Així el tret de sortida el van
donar els joves de l’Espai Jove
aquest dilluns amb un taller de
xapes que vendran diumenge
al Mercat del Pla.
L’Escola Castell d’Òdena i
les dues llars d’infants també
organitzen actes per a col·laborar amb la Marató. Així, el
dijous 13, cada una de les llars
farà una cursa de nadons; Els
Vailets ho faran al carreró que
hi ha entre l’Ajuntament i l’església i arribada al poliesportiu i L’Avió de Paper ho farà a
la pista poliesportiva del Pla
d’Òdena. L’endemà, l’AMPA de
l’Escola Castell d’Òdena organitza un zumba kids i un berenar solidari a l’escola a les cinc
de la tarda.
El diumenge 16 començarà
amb una caminada popular
amb la colla excursionista
d’Òdena matinera per pujar
al Puig Aguilera a instal·lar-hi

el pessebre com és costum de
cada any.
El diumenge continuarà al
Mercat del Pla, on es concentrarà tot el gruix d’activitats.
Serà una matinal farcida d’actes
per a tots els gustos i les edats.
Així, hi haurà una batukada
amb el Konkatrons, una exhibició i classe oberta de country
amb el grup Òdena Country,
danses de la màgica Índia amb
Bollywood d’Òdena, exhibició
de l’escola de dansa urbana
Urban Essence, màster class
de zumba a càrrec de Rocío
Olmedo, jam de swing amb
Swing Anoia, tallers de dibuixos per Kimo-kap, taller de
creativitat per les Dones dels
Dilluns, tallers infantils del
Fòrum de Dones d’Òdena, taller de bellesa i auto maquillatge Mary Kay, tallers infantils i
pintacares a càrrec de l’Ajun-

tament, parada solidària 7 Vides, sortejos, tastets... I també
hi haurà un arbre dels desitjos
per escriure en un paper el teu
somni i penjar-lo d’una branca.
Per acabar el diumenge, tindrà
lloc el concert de la Marató al
Teatre Unió Agrícola amb les
actuacions de: la Rondalla Els
Trobadors de l’Anoia (cançó
popular), Mònica Bell (cantautora), Els Maquis (grup de
rock), Latí 2 (trio de música
pop), Alfons Mula (roquer),
Toni Smith (cantautor), Herència de baco, (rock d’autor
amb toc argentí).
Els actes per la Marató continuaran la setmana següent,
entre altres, el dissabte 22 al
Centre Cívic del Pla hi haurà una màster class de zumba
oberta per a tothom a càrrec
d’Eva Copoví.

Nous contenidors de recollida de roba de
segona mà a L’Espelt i el Pla de la Masia
ÒDENA / LA VEU

L

’Ajuntament d’Òdena i
Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra van signar un
conveni pel desenvolupament
d’un projecte integral de recollida, selecció i valorització de
roba usada al municipi. L’acord
ha possibilitat la instal·lació de
tres contenidors per efectuar la
recollida selectiva de roba usa-

da; un a cada nucli del poble.
Fins ara ja existía un contenidor al nucli antic i ara s’han
afegit un al Pla de la Masia i
un altre a L’Espelt.
El contenidor del nucli antic
està darrera l’Ajuntament, al
costat de l’entrada de l’escola, el contenidor del Pla de la
Masia al costat de la parada
de l’autobús i el contenidor de
L’Espelt al carrer Joan Mercader.

Aquests punts de recollida seran buidats periòdicament per
l’empresa Solidança Treball,
qui tractarà la roba i la posarà
a punt per poder-la distribuir
entre diferents botigues de
roba de Càritas del territori.
En aquest sentit, es procura
sempre que no coincideixi el
lloc d’origen de la roba amb
el lloc on es distribueix per
ser venuda.

L’energia més eficient
és la que no es consumeix
Av. Barcelona, 188 – 08700 – IGUALADA
Tel. 93 803 29 65 – www.vitermik.es – info@vitermik.es
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La Pobla de Claramunt
col·labora, un any més,
amb La Marató

Sobre l’agenda d’activitats nadalenques
a la Pobla de Claramunt

LA POBLA DE C. / LA VEU

L

L

a Pobla de Claramunt
se suma, un any més, a
la iniciativa solidària de
La Marató de TV3, dedicada
al càncer. Des de la regidora de
Sanitat i Benestar Social i la de
Cultura s’organitza una xerrada informativa i un bingo, que
arribarà a la quinzena edició. I
des de la regidoria de Joventut
es farà una sortida per assistir
al programa en directe de la televisió catalana.
El dijous 13 de desembre, a 2/4
de 8 del vespre al Teatre Jardí,
el metge del CAP, David Zumel, oferirà una conferència
sobre el càncer en què explicarà, amb el suport d’un audiovisual, diferents aspectes sobre la
malaltia.
El diumenge 16, a les 6 de la
tarda a l’Ateneu Gumersind
Bisbal, s’organitzarà un bingo.
Es cantaran diferents bingos
que seran al preu de 2 euros els
normals i de 3 euros els especials. Els obsequis que se sortejaran els cedeix l’Ajuntament
i diversos establiments i empreses locals i de fora. La iniciativa, cada any, té molt bona
acollida per part dels poblatans

i les poblatanes.
Aquest mateix dia, des de la
regidoria de Joventut, a través
del Cau Jove, s’organitzarà una
excursió per assistir a l’emissió
en directe del programa de La
Marató a TV3. L’autobús sortirà a 2/4 de 4 de la tarda des
de la plaça de l’Ajuntament.
L’estada al plató serà de les 5 de
la tarda a les 9 del vespre. Totes aquestes propostes formen
part de l’agenda nadalenca.
La Marató arribarà a la
vint-i-setena edició i té com
a lema “La investigació dona
vida”. El càncer és la primera
causa de mort a Catalunya entre els homes i la segona entre
les dones. Cada dia moren 28
persones d’aquesta malaltia,
és a dir, més de 10.000 a l’any.
Gràcies a la investigació biomèdica, a Catalunya, la supervivència al càncer ha crescut
un 7% en els últims 10 anys i
la mitjana se situa, actualment,
en el 55%. Tot i els avenços que
s’han fet en els tractaments,
mètodes de diagnòstic i prevenció, la incidència del càncer
encara és molt alta. Per tant, cal
seguir investigant per millorar
la supervivència de les persones que patiran la malaltia.

LA POBLA DE C. / LA VEU

a Pobla de Claramunt
ja ha obert l’agenda
d’activitats amb motiu
de les festes de Nadal. Des
de l’Ajuntament i des de les
entitats locals s’organitza un
ampli ventall de propostes, la
majoria de les quals ja s’han
convertit en una tradició. Les
representacions dels alumnes
d’anglès i dels nens i nenes de
la llar d’infants, l’arribada del
patge Faruk, la Copa Nadal de
Natació o el Pessebre Vivent,
són alguns dels actes programats per a aquests dies.
Des de la regidoria de Joventut, a través del Cau Jove, es
porten a terme diverses activitats adreçades al jovent poblatà. Del 3 al 14 de desembre, a l’espai juvenil a la tarda,
es fa un taller de decoracions
nadalenques i del 10 al 22
del mateix mes es disputa un
campionat de Fifa 19. El dijous 13 de desembre, a les 5
de la tarda, es portarà a terme
un taller de torrons i el dijous
20 de desembre, a les 6 de la
tarda, tindrà lloc la festa de
l’amic invisible.
A l’escola Maria Borés, a partir del dilluns 10 i fins al dijous 20 de desembre, es farà
la campanya de recollida de
joguines per a Creu Roja. Les
donacions es podran fer de
les 9 del matí a la 1 del migdia
i de les 3 a les 5 de la tarda
al vestíbul del centre. Els joguets han de ser nous, no bèl·
lics i no sexistes.
El diumenge 16 de desembre,
a la Sala Municipal d’Exposicions, s’inaugurarà la mostra
de pintura de Fina Vives, que
portarà per títol “Pinzella-

des del Mediterrani”. L’acte
inaugural tindrà lloc a la 1
del migdia i la col·lecció, organitzada per la regidoria de
Cultura, es podrà visitar fins
al 29 de desembre. L’horari
d’obertura serà de dimarts a
dissabte, de 2/4 de 6 de la tarEl dilluns 17 de desembre, a
2/4 de 9 del vespre al Teatre
Jardí, tindrà lloc la recepció
de Nadal que cada any ofereix l’Ajuntament als treballadors i treballadores i a les
entitats locals. El dimarts 18
de desembre, a partir de les
7, l’Ateneu Gumersind Bisbal acollirà la representació
que els nens i nenes de la Llar
d’infants Municipal Sol Solet
oferiran als pares, mares i familiars.
El dimecres 19 de desembre,
també a les 7 de la tarda i a
l’Ateneu, l’alumnat de les classes d’anglès oferirà una escenificació que enguany tindrà

com a temàtica el concurs
Got Talent. A més de la representació, es rebrà la visita
del Pare Noel. Les dues representacions les organitza la
regidoria d’Educació i el professorat.
Per al dijous 20 de desembre,
a les 7 de la tarda a l’Ateneu,
la regidoria de Benestar Social està preparant una festa
de Nadal amb una demostració de sevillanes, sardanes i
balls en línia. Un cop finalitzi
la demostració, s’oferirà un
pica-pica amb productes nadalencs per als assistents.
L’agenda d’activitats de Nadal es tancarà el 5 de gener,
amb la cavalcada de Reis. A
més dels actes esmentats, la
Pobla de Claramunt acollirà
la Copa Nadal de Natació, el
Pessebre Vivent, el concert de
Nadal de la Coral La Lira, el
Casalet i el Juga al Nadal, entre d’altres propostes.

PROMOCIÓ QUINZENA

Bicicletes júnior casc de regal
o enviament de bici als Reis

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
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Xerrada sobre la grip i la Edició d’una publicació
gestió de dades sanitàries commemorativa del 30è aniversari de
l’adquisició del complex la Vinícola
MONTBUI / LA VEU

C
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

a Comissió de Salut
Comunitària de la Pobla de Claramunt va
organitzar, el dimarts 4 de desembre al vespre, una xerrada
sobre la campanya de la grip
i l’aplicació La Meva Salut.
L’acte va tenir lloc al Teatre
Jardí.
La temàtica sobre la grip
la van exposar el metge del
CAP poblatà, David Zumel,
i la responsable de vacunació
de l’Equip d’Atenció Primària
Anoia Rural, Anna Sagarra.
Es van tractar diversos temes,
com la funció de la vacuna;
alguns dels mites i falsos rumors que l’envolten; quines
són les persones que caldria
que es vacunessin (personal
que treballi en llocs d’atenció
al públic, a l’administració,
etc.) i quins són els grups als
quals es recomana que se la
posin. La vacunació és voluntària i disminueix la transmissió i els casos de grip.
També es van repassar els
símptomes, tant els del virus
de la grip com els del refredat. I es va fer èmfasi que en
el cas que la febre no baixi cal
consultar els professionals sanitaris.
A continuació, el responsable
administratiu de l’EAP Anoia Rural, Arnau Fuentes, va
presentar l’aplicació La Meva
Salut, del departament de Salut, destinada a la gestió de les
dades sanitàries personals de
la ciutadania. Es va exposar
què és aquesta aplicació, com
donar-se d’alta i la documentació necessària (DNI i targeta sanitària).
Es va parlar sobre les opcions
i les dades que, ara com ara,
es poden trobar, com informes de l’Hospital d’Igualada,
el pla de medicació vigent o
la consulta electrònica amb

el metge/infermera assignats, entre d’altres. També es
van exposar algunes de les
funcionalitats previstes, com
l’ampliació de les consultes
electròniques als pediatres.
Per disposar d’aquest servei
cal adreçar-se al consultori en
horari d’atenció al públic, de
dilluns a divendres, al matí, o
anar al Centre d’Atenció Primària Anoia, a Igualada, entre les 2 del migdia i les 9 del
vespre.
La Comissió de Salut Comunitària de la Pobla de
Claramunt,
organitzadora
de la xerrada, està formada
per: David Zumel, metge de
l’Equip d’Atenció Primària
de l’Institut Català de la Salut
(ICS); Anna Guiu, infermera
de l’ICS, i Carme Vallès, regidora de Sanitat.

oincidint amb el 30è
aniversari de l’adquisició per l’Ajuntament de
Montbui del Complex La Vinícola, l’Ajuntament de Montbui
ha editat una publicació commemorativa on es repassen els
30 anys que fan que l’equipament passés a mans públiques.
Cal destacar que enguany també es celebra el 20è aniversari
de la inauguració del Centre
Cívic i Cultural La Vinícola.
Amb el títol “La Vinícola: 30
anys d’equipaments públics”,
el llibret repassa algunes de les
fites més importants d’ençà que
l’antiga adoberia, porterior fà-

brica de licors i magatzem de
licors s’acabés convertint en el
centre neuràlgic de la vida pública de Montbui.
El llibret repassa la història de
La Vinícola en dates (el 15 de
febrer de 1992 es va inaugurar
el nou ajuntament i el 21 de novembre de 1998 el Centre Cívic
i Cultural). També recull els diferents serveis que s’ofereixen
tant a l’edifici de la casa consistorial-ajuntament (serveis
socials, atenció als ciutadans,
serveis administratius) com al
Centre Cívic i Cultural La Vinícola (Casal de la Gent Gran,
Promoció Econòmica, Cultura, Espai Jove, Infància, etc).
La publicació també recull al-

gunes dades importants en
l’evolució de l’equipament i
algunes xifres que mostren
la utilització del Centre Cívic
com a motor social del municipi.
Com recorda l’Alcalde montbuienc Teo Romero “La Vinícola és un excel·lent patrimoni
per a Montbui. Estem parlant
d’un complex modernista amb
115 anys d’història, i just ara
celebrem els 30 anys d’ençà que
l’antiga Vinícola va passar a ser
pública. Va passar a ser patrimoni de tots els montbuiencs
i montbuienques. En aquest
temps s’han convertit en l’epicentre de la vida pública i associativa de Montbui”.
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Demà, inauguració de l’ampliació de les instal·lacions
municipals de tennis i la sisena pista
MONTBUI / LA VEU

A

quest proper dissabte
tindrà lloc la jornada
inaugural de l’ampliació de les instal·lacions municipals de tennis i de la sisena pista ràpida del Complex
Esportiu Municipal de Can
Passanals.
Les millores en les instal·lacions municipals de tennis
són fruit de la col·laboració entre l’empresa gestora
de l’equipament, TopTennis
i l’Ajuntament de Montbui.
Precisament aquesta gestió
mixta (Top Tennis té la gestió de les instal·lacions des de
l’any 2017, per 15 anys), ha
fet possible que sigui aquesta
empresa qui s’hagi responsabilitzat econòmicament de la
construcció de la sisena pista,
així com també de les millores realitzades a les instal·lacions, tot plegat amb l’objectiu de crear un autèntic centre
d’alt rendiment en el món del
tennis. El mateix dia es pre-

sentarà aquest ambiciós projecte, amb l’assistència prevista de tennistes d’elit com
Carla Suárez, Arantxa Parra,
Lara Arruabarrena o Maria
José Martínez, així com la
d’entrenadors i representants
de la Federació Catalana de
Tennis, que donen suport al
nou projecte esportiu de TopTennis.
Dues de les millors jugadores del circuit, a Montbui
Però la matinal inclourà també diferents activitats, com
ara, a partir de dos quarts de
10 del matí, un campionat de
minitennis, que es disputarà a les pistes municipals. A
tres quarts d’onze tindrà lloc
la presentació del projecte esportiu del nou centre de formació i alt rendiment de l’empresa TopTennis a Montbui i
a tres quarts de 12 es durà a
terme la inauguració de l’ampliació de les instal·lacions
i l’estrena oficial de la sisena
pista de tennis. A partir d’un

quart d’una del migdia dues
jugadores d’elit com Lara Arruabarrena (número 53 del
rànquing en individuals i número 28 en dobles) i Maria
José Martínez (número 19 del
rànquing mundial en individual i número 1 de dobles)
disputaran un partit d’exhibició a un set.
Des de l’Ajuntament de
Montbui es valora de forma

molt positiva aquesta ampliació d’instal·lacions, així com
una sisena pista que continua
afavorint la difusió de l’esport
del tennis al municipi. Com
explica l’Alcalde Teo Romero
“aquesta ampliació és fruit
del conveni signat al maig del
2017 amb l’Arcadi Manchón.
Es tracta d’un bon exemple
de gestió mixta públic-privat, on, com a montbuiencs,

garantim l’accés a la pràctica
esportiva dels nostres ciutadans i de pas potenciem la
col·laboració amb un reconegut gestor i emprenedor
de l’esport com és l’Arcadi
Manchón, que ha mostrat
sobradament la seva vàlua i
que, amb la seva empenta i
treball, ha dinamitzat notablement aquestes instal·lacions esportives”.

Primeres activitats de l’agenda nadalenca montbuienca
MONTBUI / LA VEU

D

es de primers de mes
es percep ambient
nadalenc a Montbui,
amb la il·luminació nadalenca
que, un any més il·lumina la
principal artèria de comunicació de Montbui, la carretera
de Valls.
Les activitats de l’agenda nadalenca han començat aquesta setmana. A la Biblioteca
Mont-Àgora, des de dilluns i
fins el proper dissabte s’està realitzant una activitat solidària.
La venda de llibres de segona
mà, al preu d’un euro. La recaptació d’aquesta activitat es
destinarà íntegrament a la 27a
edició de “La Marató de TV3”,
que es farà aquest diumenge
16 de desembre i que es dedicarà a la malaltia del càncer.
També durant aquesta setmana, a la mateixa Biblioteca
Mont-Àgora es pot veure una
mostra bibliogràfica adreçada
a tots els públics amb el títol
“La mort hauria de ser el final
de la vida. El càncer, no”.
Les activitats nadalenques
continuaran dissabte al Boulevard. Entre les 11 del matí i
la una del migdia el Pare Noel
i els seus elfs visitaran Mont-

bui, recorreran el Boulevard i
arribaran a la Plaça de l’Ajuntament. A les 12 del migdia,
tots els assistents podran degustar una xocolatada preparada per membres de la Comissió de Festes Nucli Urbà.
Cal destacar que durant el
matí-migdia de dissabte es
farà també al Boulevard una
activitat promocional emmarcada a la campanya de
dinamització del comerç de
promiximitat “Jo compro al
poble...I tú, per què compres
al teu poble” ?, la qual anirà
a càrrec del grup Gralla, els
integrants del qual interactuaran amb els compradors
i compradores al Boulevard.
Aquesta activitat de promoció
comercial està organitzada
per Montbui Comerç.
L’escola Montbou serà escenari aquest dissabte (entre les
17.30 i les 18.30 hores) d’un
Pessebre Vivent. Els alumnes
de l’escola representaran un
Pessebre al pati del centre,
amb la col·laboració de l’AMPA, de l’escola i de les famílies.
El mateix dissabte a la tarda,
entre dos quarts de sis i les
set de la tarda s’organitzarà a
l’Espai de les Arts i del Coneixement Mont-Àgora una

activitat per a la mainada del
municipi, que podrà lliurar
les cartes al Pare Noel i prendre part en un fotocol. Cal
destacar que, per segon any
consecutiu, i entre els dies 15
de desembre i 6 de gener, totes
les persones que ho desitgin
podran portar el seu desig nadalenc i dipositar-lo a l’arbre
que es trobarà ubicat a l’entrada de Mont-Àgora.
Les activitats continuaran el
proper diumenge 16 de desembre, a partir de les 10 del
matí amb un concert dels
nens i nenes que formen
l’Aula Orquestra dels Violins.
L’activitat es durà a terme a La
Tossa de Montbui i inclourà
una xocolatada.
El mateix diumenge, però a
partir de les sis de la tarda,
tindrà lloc a l’Ermita de La
Tossa de Montbui el concert
“Eurofolk”, amb l’actuació del
duet Massana-Bonjoch (violí
i guitarra). Aquesta activitat
començarà a les sis de la tarda i estarà organitzada per la
Fundació La Tossa de Montbui.
El dilluns 17 de desembre a
partir de les 10 del matí l’entitat “Artesanas de Corazón”
portarà el seu corresponent

regal de “Tió” solidari per als
avis i àvies del Centre de Dia
de Montbui.
Aquest mateix dia, entre dos
quarts de sis i dos quarts de
vuit del vespre tindrà lloc a
l’espai Mont-Jove un Taller
d’iniciació a la guitarra i cantada de Nadales, a càrrec del
músic anoienc Carlos Gómez.
I per cloure el dilluns dia 17
a partir de les 7 de la tarda,
tindrà lloc a Mont-Àgora el
concert extraescolar dels “Violins” de Montbui.
El dimarts 18 de desembre
l’entitat “Artesanas de Corazón” farà cagar el “Tió” solidari per als alumnes de l’escola
Antoni Gaudí, a La Vinícola,
a partir de les 10 del matí.
També dimarts, però a partir
de les dues de la tarda, el Patge Hammend s’adreçarà als
infants de Montbui, a Montbui Ràdio, en el tradicional
espai radiofònic “El Patge a la
ràdio”.
I en horari lectiu, al gimnàs de
l’escola Antoni Gaudí tindrà
lloc una doble representació
teatral per celebrar el Nadal.
D’una banda es representarà
“Un món de contes” i també
“La clínica dels embolics”, a
càrrec dels alumnes de sisè de

l’escola, en una activitat que és
oberta a les famílies.
El dimecres 19 de desembre
continuaran les activitats. A
les 10 del matí, a La Vinícola,
l’entitat “Artesanas de Corazón” farà cagar el “Tió” per
als nens i nenes de les Llars
d’Infants municipals, “L’Estel”
i “Santa Anna”. D’altra banda,
també durant aquest dia els
patges reials visitaran les escoles Garcia Lorca i Antoni
Gaudí. Precisament, a partir
de les cinc de la tarda, l’AMPA
de l’Escola Antoni Gaudí organitzarà diferents activitats
nadalenques.
Els infants del Centre Obert
faran cagar el “Tió” el proper
dimecres entre les cinc i les
set de la tarda.
I els menuts que estiguin interessats a aprendre demostracions de màgia podran
participar, també el dimecres
19 de desembre, en un Taller de Màgia que es farà a
Mont-Àgora, en dos torns (de
17.30 a 18.30 hores i de 18.45
a 19.45 hores). Les places per
prendre part en aquest taller
estaran limitades a 25 alumnes. Les inscripcions es poden
formalitzar, a Mont-Àgora,
per les tardes de 17 a 20 hores.
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Endesa renova tecnològicament una
línia subterrània per a millorar el
servei a Cabrera d’Anoia
CABRERA D’A. / LA VEU

E

ndesa ha finalitzat recentment les obres de
millora d’un tram de
línia subterrània al terme municipal de Cabrera d’Anoia, a
l’Anoia. Aquesta intervenció
en la xarxa de mitjana tensió,
que ha suposat una inversió
de 103.000 euros aportats íntegrament per l’empresa, millorarà la qualitat i continuïtat
del servei elèctric a 705 clients
repartits entre cinc nuclis urbans del municipi.
Els treballs han consistit en
l’estesa d’un tram de 930 metres de longitud de cable subterrani per connectar centres
de transformació que fins ara
no estaven enllaçats entre sí.
Principalment, la nova línia
de mitjana tensió transcorre
pel nucli urbà de Can Formiga. D’aquesta manera, es crea
el que s’anomena tècnicament
una anella elèctrica que, dit
d’una altra manera, possibilita que, en cas d’incidència
o d’indisposició d’una de les
línies principals, es pugui donar servei als clients afectats
per una via alternativa (tot
recuperant més ràpidament
potència i clients). La mesura
repercuteix no només en una

reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos
de treballs programats o manteniment de la xarxa, no és
necessari cap interrupció de
subministrament.
A més, s’ha reformat un centre de transformació al terme
municipal de Cabrera d’Anoia
i s’ha dotat d’uns equips d’actuació remota i un sistema de
comunicacions que permetrà
telecomandar-lo, és a dir, accionar a distància els dispositius
de maniobra de la unitat per
evitar així la necessitat de desplaçar equips sobre el terreny
en cas d’incidències, ja siguin
pròpies o derivades de l’acció
d’agents externs. D’aquesta
manera s’estalvia temps en la

localització d’avaries i s’agilitza, en molt, la resolució i el
temps d’interrupció del subministrament elèctric.
Aquesta operació suposa una
millora del servei a més de 700
clients repartits entre cinc nuclis urbans de Cabrera d’Anoia. En concret, de Canaletes,
Can Ros, Can Feixes, Can
Formiga i de Can Gallego.
Aquesta actuació forma part
del pla d’actuacions que Endesa promou per a la millora
de les seves infraestructures i
del subministrament elèctric
a la comarca de l’Anoia, totes
elles enfocades a la progressiva adaptació de les instal·lacions de la Companyia a les darreres tecnologies del sector.

Concert de música folk amb el duet
Massana Bonjoch a la Tossa
MONTBUI / LA VEU

D

ins del cicle de concerts de tardor que
organitza la Fundació La Tossa, el diumenge
vinent 16 de desembre a les
6 de la tarda, a l’església de
La Tossa de Montbui, tindrà
lloc un concert de música folk
amb músics de llarga trajectòria com són en Pep Massana i
l’Adrià Bonjoch.
Tots dos han compartit escenari durant 12 anys com a
membres del grup Amants de
Lulú, i ara han creat el duet
Massana-Bonjoch. Diumenge, oferiran un concert amb
nous temes de folk progressiu,
inspirats en el folklore dels
Països Catalans, Occitània i
Irlanda. El duet utilitza diversos instruments: Violí-arpa, guitarra, calaix, pedaler

d’orgue i cants, una original
instrumentació, que no deixarà indiferents als assistents,
oferint un concert ple de pas-

sió i energia.
L’entrada a aquest concert és lliure, ja que compta amb el patrocini d’una empresa igualadina.

EDICTE de l’Ajuntament de Capellades, sobre aprovació inicial del Reglament
d’adjudicació i normes de funcionament intern del Servei d’allotjament temporal
d’urgències de l’Ajuntament de Capellades. (Núm. 2018/1213 )
El Ple de l’Ajuntament de Capellades en ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia
28/11/2018 va aprovar inicialment el Reglament d’adjudicació i normes de
funcionament intern del Servei d’allotjament temporal d’urgències de l’Ajuntament de Capellades. L’expedient d’aprovació inicial del Reglament se sotmet a
informació pública durant un termini de trenta dies hàbils a comptar de l’endemà
de la última publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o al Diari la Veu de l’Anoia; i al
tauler d’edictes municipal, tauler d’edictes de la Seu electrònica de l’Ajuntament
de Capellades (www.capellades.cat), perquè les persones interessades puguin
examinar l’expedient, a la Secretaria de l’Ajuntament de Capellades (C/ Ramon
Godó, núm. 9) i fer les al·legacions, reclamacions i suggeriments, que es creguin
convenients. Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en
temps i forma, l’Ordenança esdevindrà aprovada definitivament de forma
automàtica, sense cap tràmit ulterior, sens perjudici de la seva publicació oficial,
tal com disposen l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, l’article
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i l’article
66 del reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Es fa públic per a informació general.
Capellades, 11 de desembre de 2018.

SORTEGEM
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES

OMPLE LA BUTLLETA I PORTA-LA A LA VEU
PER PARTICIPAR AL SORTEIG DE LA CISTELLA
Nom
Cognom
Població
Telèfon mòbil
Email
Signatura

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar
part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes fins el 25/10/2018. En
aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la butlleta guanyadora i es
comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a
destruir la resta de les butlletes lliurades. La subjecció al Reglament General de Protecció
de Dades queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents
empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.
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Vilanova del Camí apel·la a la
Dos detinguts per tràfic
solidaritat ciutadana per no deixar cap de drogues a Vilanova
nen sense joguina la nit de Reis
VILANOVA DEL C. / LA VEU

V

ilanova del Camí acollirà aquest diumenge
una nova edició de la
campanya de Recollida de Joguines de Creu Roja a l’Anoia.
La regidoria de Serveis Personals ha organitzat una jornada plena d’activitats i ha sumat la col·laboració de l’àrea
de Promoció Econòmica i la
complicitat de Vilanova Comerç i el Mercat Municipal
de Sant Hilari.
Des de Creu Roja un any més,
fan una crida a la ciutadania
perquè facin les seves donacions. Sílvia Grados, coordinadora de Creu Roja a l’Anoia ens recorda que demanen
joguines noves, educatives,
no bèl·liques i no sexistes per
infants de 0 a 12 anys, i esperen una resposta social de
solidaritat en aquestes Festes de Nadal. Des de Serveis
Personals, la regidora Sílvia
Cáceres, explica que es complementarà aquesta donació
de joguines a joves de 12 a 16
anys, com ja es va fer en l’anterior edició, amb l’objectiu
de cobrir les necessitats dels

infants i joves de les famílies
més vulnerables.
La recollida de joguines de
Creu Roja a Vilanova del
Camí es farà aquest diumenge 16 de desembre d’11:00
a 19:00 h, en el marc d’una
jornada festiva i lúdica plena
d’activitats.
La quitxalla podrà gaudir durant tot el dia d’un taller de
desitjos, d’una pista sintètica d’esquí, d’una bola de neu
gegant per fer-hi fotos ben
originals i un photocall per
compartir imatge amb el Pare
Noel. El photocall funcionarà

de 12:00 a 13:30 h i de 17:00
a 18:30 h.
Aquest any, la campanya de
Recollida de Joguines compta
amb el suport de la regidoria
de Promoció Econòmica, que
s’ha sumat implicant les dues
entitats del comerç: l’Associació de comerciants del Mercat de Sant Hilari i Vilanova
Comerç. És una manera, diu
Francisco Palacios, de contribuir en el projecte i solidaritzar-se amb aquells qui més ho
necessiten.
Les fotos que es facin durant
la jornada es poden publicar
a instagram amb l’etiqueta
#joguinavilanovadelcami
i
entraran en el sorteig d’un val
de compres gentilesa de Vilanova Comerç.
Així mateix, les persones que
col·laborin aportant una joguina, també entraran en el
sorteig d’un val de compra
gentilesa dels comerciants del
Mercat de Sant Hilari.
Les activitats de la Recollida
de Joguines es complementaran amb un berenar per a la
mainada, a les 18:30 hores,
amb productes aptes per a celíacs.

Es cerquen nens i nenes per formar
part de les comissions que rebran a
Ses Majestats els Reis d’Orient
VILANOVA DEL C. / LA VEU

D

es de la regidoria de
Cultura ja es preparen
per a rebre amb tots els
honors, el pròxim 5 de gener, a
Ses Majestats els Reis d’Orient.
Estan organitzant diferents comissions: una de cant, una altra
de lectors i una tercera d’ofrenes. La idea, explica la regidora
Imma González, és que la quitxalla sigui, com l’any passat, la
protagonista de la nit de Reis.
La comissió de cant estarà dirigida per Sheila Grados i serà
l’encarregada
d’interpretar
l’himne del Patge Makalí i un
altre tema musical. Els assajos
comencen aquest mateix divendres 15 de desembre, de 17:30 a
18:45 h, i per participar-hi cal
tenir entre 6 i 10 anys. El segon
assaig es farà el dia 22 també en
el mateix horari.
La comissió de lectors s’encar-

VILANOVA DEL C. / LA VEU

L

a Policia Nacional ha
detingut dues persones
veïnes de Vilanova del
Camí en una operació contra el tràfic de drogues. Són
un home (F.L.J.) i una dona
(V.H.L.) de 38 i 36 anys, respectivament, com a presumptes autores d’un delicte contra
la salut pública i un altre de
defraudació de fluid elèctric.
La detenció es produeix després de mesos d’investigació,
segons apunta l’inspector en
cap Marc Peña, i en col·laboració amb el cos de la Policia
Local de Vilanova del Camí.
L’escorcoll en un immoble al
carrer Aurora, número 23, va
permetre als agents descobrir
i desmantellar una plantació
de marihuana. L’entrada es
va fer el passat 29 de novembre, a les 7 del matí, fruit de
molts mesos d’investigació
conjunta entre els dos cossos de seguretat que tenien
sota sospita els detinguts. La
plantació i laboratori estaven
distribuïts entre el segon pis i

l’àtic del mateix immoble, així
com també en una part del
magatzem.
En l’escorcoll es van localitzar
1.041 plantes de ‘maria’, un sac
amb 3,6 quilos de cabdells, 12
grams de cocaïna i 19 grams
de haixix. També van trobar
eines i estris per mantenir
la plantació, com ara llums
i altres aparells elèctrics que
s’alimentaven d’energia de
manera fraudulenta.
Tant en l’entrada com en l’escorcoll del domicili van intervenir un bon nombre d’agents
de la Policia Nacional que van
comptar amb el suport de 4
agents de la Policia Local.
L’inspector en cap vilanoví destaca la importància de
treballar “de manera coordinada amb altres cossos, com
és el cas, o com ha passat en
altres ocasions amb Mossos o
Guàrdia Civil per vetllar i garantir una major seguretat de
la població”.
La parella detinguda va passar a disposició judicial i ha
quedat en llibertat amb càrrecs a l’espera de judici.

Recepció a les entitats
VILANOVA DEL C. / LA VEU

regarà de la lectura d’una carta
a Ses Majestats. En aquest cas
l’únic requeriment que es demana per formar part d’aquesta comissió és saber llegir amb
fluïdesa.
La tercera comissió és la de les
ofrenes, encarregada d’oferir
alguns presents als Reis d’Orients. Per participar en aquesta
comissió cal tenir quatre anys

o més.
Els infants que estiguin interessats en participar en qualsevol
de les tres comissions es poden
posar-se en contacte el més aviat
possible amb el servei de Cultura, carrer President Companys,
1, 2n pis, de dilluns a divendres,
de 8:00 a 15:00 h. També hi podeu contactar per telèfon al 93
8054411 extensió 4.

Aquest cap de setmana s’enceta el gruix d’activitats que tant
les entitats com l’Ajuntament
vilanoví han preparat per celebrar les festes de Nadal. Una
de les cites oficials al calendari és la recepció a les entitats
vilanovines. Es farà avui divendres, 14 de desembre, a les
19:30 h a Can Papasseit.
Com cada any el consistori
convida als representants de
les entitats i clubs esportius
locals a compartir una trobada per tal de reconèixer la
tasca que fan al llarg de l’any;
per organitzar activitats des

d’àmbits molt diversos i per
cohesionar el teixit associatiu. Les associacions culturals, esportives, educatives,
de lleure, de cooperació, de
promoció del comerç… totes
estan convidades a participar
novament d’aquesta recepció
institucional que enguany
tindrà una particularitat: s’ha
convidat a les entitats a enviar un vídeo de salutació de les
festes que es projectaran, en
pantalla gran, durant la vetllada. Serà una forma de resumir també el que ha suposat
aquest 2018 per a cadascuna i
per projectar què esperen assolir l’any 2019.
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Els Hostalets de Pierola retrà homenatge a la
paleontologia amb la instal·lació ‘Pau Universal’

L’Orquestra
Simfònica de Sant
Cugat, oferirà un
concert a Hostalets

HOSTALETS DE P. / LA VEU

HOSTALETS DE P. / LA VEU

L

la connexió entre la paleontologia, les descobertes als Hostalets de Pierola i la memòria
de la comunitat hostaletenca.
L’obra escultòrica es conforma a partir de dues peces de
grans dimensions que simbolitzen la cara del Pieralpithecus Catalaunicus, amb un
espai buit entre elles per tal
que els visitants experimentin amb els sentits, sobretot la
oïda, el tacte i la mirada.
L’escultura també té un urna

subterrània anomenada la
‘capsula de la memòria’. El
mateix dia de la inauguració
els hostaletencs podran deixar imatges o petits elements
representatius de l’època actual, que podran ser descoberts
en un futur indeterminat.
‘Pau Universal’ simbolitza, en
un mateix element la mirada
passada descoberta gràcies a
la paleontologia, i també una
mirada al futur centrada en
les noves generacions d’hos-
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Diumenge a les 6 de la tarda
a l’església de Sant Pere dels
Hostalets de Pierola tindrà
lloc el Concert de Nadal que
organitza l’Associació Amics
de la Música, que anirà a càrrec de l’Orquestra Simfònica
del Sant Cugat, dirigida per
Josep Farré, en què ens oferiran valsos, polques, obertures, nadales, sardanes...
La temporada 2018-2019 de
l’Orquestra comprèn una gran
diversitat de repertoris, en el
marc d’ambicioses propostes
com “Somni d’una nit d’estiu
de Mendelssohn”, el “Concert
per a piano i orquestra de
Xostakóvitx” la 5a Simfonia
de Txaicovski, “Els Planetes
de Holst”, “Shéhérazade de
Rimski-Kórsakov” a més dels
ja habituals de valsos i danses per les festes de Nadal, i
de Sant Jordi, amb nombroses peces d’autors catalans.

’Associació per la Cultura dels Hostalets de
Pierola, amb l’escultor
Guido Dettoni, ofereixen una
obra escultòrica que posa en
valor la memòria cultural del
territori.
La inauguració de ‘Pau Universal’ es realitzarà el proper
dissabte, 15 de desembre,
amb la presència de nombroses autoritats i membres de la
societat civil catalana.
El passat 24 de novembre,
l’Associació per la Cultural dels Hostalets de Pierola
(APC Hostalets) va efectuar
la presentació de l’obra monumetal ‘Pau Universal’, una
escultura encarregada al reconegut escultor italià Guido Dettoni i que ha estat totalment finançada mitjançat
aportacions privades amb un
procés de ‘crowdfounding’.
En aquest mateix acte, Guido
Dettoni va explicar el significat de l’obra, posant en valor

taletencs i hostaletenques.
‘Pau Universal’ quedarà instal·lada definitivament el
proper dissabte, 15 de desembre al Parc de Cal Ponsa dels
Hostalets de Pierola. L’acte
inaugural tindrà inici a partir
de les 12.45h amb una interpretació musical a càrrec dels
alumnes del Centre d’Estudis
Musicals Cal Maristany, seguida dels parlaments de les
autoritats. L’acte tindrà el seu
moment especial amb la presentació de l’obra pel mateix
Guido Detonni, que comptarà amb performance artística.
L’acte finalitzarà amb un pica-pica popular.
L’Ajuntament dels Hostalets
de Pierola agreix a l’entitat
APC Hostalets, a Guido Dettoni i a totes les empreses i
particulars que han finançat
el projecte el seu esforç per tal
d’aconseguir que ‘Pau Universal’ s’instal·li als Hostalets,
esdevenint així un nou referent cultural que enriqueix la
societat hostaletenca.

REF

ERÈNC

IES

Aquestes Festes
regala la millor qualitat i originalitat amb
productes selectius
de la nostra terra i
tradició
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Els carrers es vesteixen de Nadal
CAPELLADES / LA VEU

A

questa darrera setmana s’ha posat en marxa a Capellades tota
l’ambientació de Nadal.
Enguany s’ha repartit per diversos espais. A la Plaça Verdaguer s’hi pot trobar el gran
Tió que, gràcies a Capellades
Comerç, els nens i nenes podran fer cagar el dia 24 a les
12 del migdia. Després, aquest
gran Tió marxarà cap al Saló
de la Infància que es farà al
Pavelló Poliesportiu els dies
27, 28, 29 i 30 a la tarda –de
4 a 8- el 31 al matí –de 10:30 a
13:30- i al gener els dies 2, 3 i 4
també per la tarda.
La Plaça Catalunya s’ha decorat amb un tancat nadalenc
amb cérvols il·luminats, un

CAPELLADES / LA VEU

C
avet i un racó per a un Tió més
petit.
Aquest mateix element – el
Tió- s’ha instal·lat a uns altres
espais capelladins, com ara la
plaça d’Espanya o els jardinets

del carrer Sarrià de Ter.
A tota aquesta decoració s’hi
ha de sumar les noves llums
de Nadal que l’Ajuntament i
Capellades Comerç han estrenat al carrer Major.

Bona acollida a les activitats de la
Biblioteca El Safareig
CAPELLADES / LA VEU

L

a Biblioteca El Safareig tancarà aquest
any 2018 amb moltes
activitats i gran participació.
Primer els cuiners Carles Alcover i Albert Marimon van
proposar molt bones idees
a un públic àvid de conèixer
noves receptes de Nadal i de
festa. El menjar va continuar sent el protagonista, en
aquest cas des d’una hora del
conte, amb la Rosa Fité, que
va animar els nens a menjar
fruita i verdura.
Aquesta setmana han tingut
molt bona acollida el taller
de corones de Nadal – que
es repetirà dilluns vinent- i
l’espectacle infantil “Pomelo” amb la Judit Farrés. També s’ha fet la presentació del

llibre “Así lo siento” de l’Antonio Alonso i la reunió del
Club de Lectura.
Abans d’acabar aquest desembre, el dia 24 al matí es
farà un taller per dissenyar

una felicitació de Nadal animada. Cal inscripció prèvia
ja que les places són limitades. Aquesta és una proposta
pensada per fer a partir dels
12 anys.

Capellades col·labora amb La Marató
de TV3
CAPELLADES / LA VEU

A

quest cap de setmana
Capellades se sumarà
als molt actes previstos arreu de Catalunya en suport a La Marató de TV3. Com
és habitual dels darrers anys
des de l’Esplai Aliret s’ha organitzat una matinal solidària
amb diverses activitats i jocs
en família a les 11 del matí. A

Activitats de l’Agrupació
Fotogràfica de Capellades

les 12:30 es farà la Flashmob
de La Marató amb Dance &
Fun. El migdia s’acabarà amb
el sorteig de les paneres que de
manera solidària s’han cedit
des dels establiments de Capellades Comerç. Les butlletes
també s’han pogut comprar al
llarg de la setmana a les mateixes botigues.
Per la tarda, a les 6 al Pavelló,
hi ha el Festival Solidari de

l’Escola Dance & Fun. L’entrada val 3 euros, dels quals 2
es destinaran a La Marató de
TV3.
Aquesta setmana vinent la Biblioteca El Safareig també se
suma a les propostes solidàries tot venent llibres de segona
mà, a preus molt populars. Els
diners que es recullin es destinaran íntegrament a La Marató de TV3.

ada dia la nostra
Agrupació va creixent
amb associats i amb
activitats. Hi ha nous socis
que no resideixen a Capellades, la qual cosa és un motiu
de satisfacció per a tots nosaltres.
El nombre d’activitats i el
de participants augmenten
constantment, això fa que de
vegades hem de buscar un altre local per fer-les, ja que el
nostre es fa petit. En la majoria d’activitats hem de posar
el cartell de complet.
En el mes d’octubre es va realitzar la sortida a La festa Modernista de la Colònia Güell.
Durant els mesos d’octubre
i novembre es va realitzar el
curs Lightroom ... i més, impartit per J Ramon Domènech als locals de La Lliga.
En el mes de novembre vam
realitzar una sessió fotogràfica amb la model Eva i amb
un estilisme steampunk. El
nostre soci i fotògraf Oliver
Adell va inaugurar l’exposició
Instants de Jazz a les Voltes
Casa Bas. A finals d’aquest
mes vam celebrar el sopar
de Nadal amb una assistència molt nombrosa de socis i
molts d’ells acompanyants de
les seves respectives parelles.
El mes de desembre va començar amb el concert d’orgue, amb música relacionada

El nombre d’activitats
que organitza l’Agrupació Fotogràfica de Capellades va creixent
amb el Nadal, que el nostre
associat Josep Rumbau va celebrar a l’església Santa Maria
de Capellades. El cap de setmana passat va tenir lloc el
taller de Textures 101, com
afegir una textura a les teves
imatges va estar a càrrec del
fotògraf Angel Gallardo de
l’Agrupació Fotogràfica de
Badia. La propera setmana
dimarts 18 es farà el taller
Fotomuntatges amb Photoshop i l’impartirà el nostre
soci Abel Ruiz.
Activitats programades per
al nou any, tot just començar
gener es realitzarà un curs de
varies sessions d’Iniciació a la
Fotografia impartit per Toni
Riba. Com activitats previstes hi ha una altra sessió d’estudi amb model i cap a març
un taller de Photoshop II a
càrrec de Lluis Calle.
Com la majoria de les Agrupacions cada mes (tercer divendres) fem el Social, un
concurs entre els socis que
volem participar
És molta l’activitat que fem,
qui estigui interessat en fer-se
soci (quota anual 25€) i gaudir de tallers gratuïts o a un
preu reduït podeu escriure a
afcapellades@gmail.com

Inscripcions obertes per
la Cursa del Gall Dindi
CAPELLADES / LA VEU

E

l dimarts 25 de desembre es farà la 39ena.
edició de la Cursa del
Gall Dindi, 29 Memorial Jaume Solé Quintana.
Igual que l’any passat, es poden fer inscripcions gratuïtes
avançades a la pàgina web
de l’entitat AEMdeKP. Si no,
també es poden fer el mateix
dia de la cursa, de 8:30 a 9:30
al Pavelló Poliesportiu, on
també es poden recollir els
dorsals fins les 9:45.
La primera sortida –a les
10:15- serà per la Cursa de
1.000 metres on participen
els nens i nenes de 6 a 11 anys.
Un quart d’hora més tard
s’iniciarà la segona sortida,

per als nascuts després del
2006, amb un recorregut urbà
de 4.600 metres.
Acabades les dues curses es
farà l’entrega de premis als
guanyadors de cada categoria.
Mentrestant es començarà
les inscripcions – al costat
del Museu- per a la 31 edició
de la Travessa a la Bassa, que
s’iniciarà a les 12 del migdia.
Durant tot el matí hi haurà
animació a la Bassa, amb inflables per als més petits.
Aquesta és una activitats organitzada des de l’Ajuntament
de Capellades en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, el Club Atlètic Igualada, AEMDeKP i el Consell
Esportiu de l’Anoia.
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Concert de Nadal de la
Coral Cuitora

Nadal sobre gel als Hostalets de Pierola
HOSTALETS DE P. / LA VEU

A

quest Nadal vine a
patinar sobre gel als
Hostalets de Pierola! Del 15 de desembre al 5
de gener, deixa’t emportar i
llisca pel poliesportiu municipal.
Fins al 5 de gener, una pista
de gel al poliesportiu municipal farà gaudir els hostaletencs i tots els visitants que
s’hi apropin. Es tracta d’una
iniciativa que es porta a terme per primer cop al muni-

LA LLACUNA / LA VEU

A

quest proper diumenge 16 de desembre, a les 7 de la tarda, l’església de Santa Maria
de la Llacuna acollirà el tradicional concert de Nadal.
Sota la direcció de la Maria
Teresa Costa, i amb l’acompanyament al piano de la pia-

nista Maria Arenzana, la centenària coral La Cuitora ens
oferirà un divers repertori de
nadales i cançons tradicionals, tant d’aquí, com d’arreu
del món.
La Coral Cuitora, us convida
acompanyar-los a escoltar i a
gaudir del concert nadalenc,
així com desitjar-vos un Bon
Nadal i un Pròsper Any 2019.
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cipi, amb l’objectiu no només
de promocionar l’esport, sinó
també d’animar i dinamitzar
les compres nadalenques.
Durant els dies que la pista
romangui oberta s’hi celebraran activitats lúdiques relaci-

onades amb Nadal, com per
exemple una patinada per La
Marató de TV3 del dia 16 de
desembre.
La pista de gel romandrà
oberta entre els dies 15 de
desembre i 5 de gener. El seu
horari serà de 10h a 13h pels
matins, i de 17h a 20h per les
tardes.
Des de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola es convida a
tothom, veïns dels Hostalets i
visitants, a gaudir del Nadal, de
la pista de gel i de tots els esdeveniments i actes previstos.

Esquerra Els Hostalets dóna suport a
La Marató de TV3
HOSTALETS DE P. / LA VEU

D

es d’Esquerra Els
Hostalets de Pierola s’organitza, com
cada any, un acte en suport
de La Marató de TV3, per tal
de recaptar fons i col·laborar

amb la causa d’enguany.
Així doncs, el proper dissabte 15 de desembre a les
9 del vespre a l’Auditori de
Cal Figueres hi haurà un sopar amb bingo. El preu dels
tiquets serà de 6 euros i es
poden adquirir a la pastis-

Celebrem el 75è aniversari
del Patge Faruk!
A la Fira de Nadal d’Igualada,
trobareu la figura de pessebre del Patge Faruk,
el nou llibre de Reis i el domàs commemoratiu.

seria KaKaU i al supermercat
SUMA fins el divendres 14.
Els comerços i entitats del
municipi donen suport a
l’acte, que recaptarà fons per
a una nova edició de La Marató que enguany tractarà
sobre el càncer.
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Compra a Vallbona i guanya Vallbona ret homenatge al seu
la gran panera de Nadal
esportista més internacional,
VALLBONA D’A. / LA VEU

V

allbona Comerç i
l’Ajuntament de Vallbona de nou sumen
esforços i organitzen una campanya per promocionar el comerç de proximitat durant les
festes de Nadal.
A més, de programar diverses
activitats lúdiques i culturals
que s’iniciaran a mitjans de
desembre, s’ha posat en marxa
el sorteig de la Gran Panera de
Nadal valorada en 450,00€ i un
talonari de vals de descompte
comercial valorat en 240,00€.
Per participar s’ha d’emplenar
una butlleta que es trobarà als
establiments participants entre
l’1 i el 21 de desembre de 2018.
La butlleta conté tres requadres
que caldrà omplir amb els segells de tres establiments comercials diferents de Vallbona
d’Anoia cada vegada que es realitzi una compra. Una vegada
omplerta s’haurà de dipositar
a les bústies habilitades en els
establiments comercials.
Els comerços participants en

la campanya són: Can Tiquet,
Bar la Brasa, Cal Saumell, Bar
Restaurant La Piscina Cal Sec,
Ferreteria Jumilla Solà, Farmàcia Concepció Font, Forn de Pa
Gam, Carnisseria Corral, Serveis d’Assessoria i Atenció Psicològica, Supermercats Neus.
La Panera se sortejarà en directe el dia 22 de desembre
a les 12.00 hores a la Plaça de
l’Església després del Gran
Cagatió. Els guanyadors de la
panera i del talonari ha d’estar preferentment present en
el moment del sorteig. En cas
contrari, si la butlleta indica el
seu telèfon, se’l contactarà en
el mateix moment i obtindrà
de 3 trucades per a respondre
i identificar-se com a participant dels sorteigs, si no perdran tota opció al premi i es
procedirà a treure una altra
butlleta. I així fins que s’entregui definitivament la panera i
el talonari.
Les bases del sorteig de la panera
es poden trobar al web de l’Ajuntament, vallbonadanoia.cat o als
establiments participants.

Víctor Carrasco
VALLBONA D’A. / LA VEU

E

l passat diumenge i en
el marc de la cursa Canicros, la primera de
la lliga catalana, celebrada
a Vallbona d’Anoia, va tenir
lloc l’acte de reconeixement
al múixer Víctor Carrasco,
campió mundial i d’Europa
del bikejorking
Després del títol mundial de
l’ICF obtingut el primer cap
de setmana d’octubre a Polònia, el múixer vallbonenc de
l’equip RFEDI va completar
un espectacular inici de temporada amb la medalla de
plata als campionats d’Europa de la IFSS (International Federation of Sleddog
Sports).
Aquests darrers són un reconeixement més a l’esforç i
treball diari d’entrenament
del Víctor Carrasco i la seva
gossa Rona i que se sumen
als títols obtinguts al llarg

dels darrers anys, un molt
bo i extens palmarès.
Així, amb un gran futur en
el món del múixing i dins
les disciplines del esquijò-

ring i bikejoring l’Ajuntament de Vallbona va voler
reconèixer els seus èxits i li
va fer lliurament d’un trofeu commemoratiu.

Quin comerç tenim a l’Anoia?
Com es presenten aquestes festes?

Parlarem amb:

Paquita Bisbal

Presidenta d’Unió de botiguers de Capellades

Raquel Soteras

Comerciant de Sta Margarida de Montbui

Pots veure-ho a: veuanoia.cat i llegir-ho a l’edició de La Veu divendres que ve!
Ho patrocina:
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La fibra òptica d’Iguana
arriba a Vallbona d’Anoia,
Capellades, Clariana i La
Torre de Claramunt
ANOIA / LA VEU

I

guana segueix avançant
a bon ritme el desplegament de la seva pròpia
xarxa de fibra òptica per la
comarca de l’Anoia i oferint
connexions a Internet d’alta
qualitat i d’un ample de banda
de 1000/300 Mbps a diferents
municipis de la comarca, així
com serveis combinats que
també inclouen línia de telefonia fixa i línies mòbils. L’operador de telecomunicacions ja
ha començat el desplegament
a Vallbona d’Anoia i començarà en breu el de la Torre de
Claramunt, Clariana i Capellades. A Capellades, Iguana
ja ha instal·lat tot l’equipament
tècnic necessari i ha muntat la
infraestructura de capçalera
per poder donar servei al propi municipi i també a La Torre
de Claramunt. Des de la central de Capellades s’està fent
el desplegament de Vallbona
d’Anoia i es farà el de La Torre
de Claramunt.
A La Torre de Claramunt,
Iguana farà arribar la fibra òptica a La Torre Baixa, la Torre
Alta, Camaró, La Rata, Pinedes de l’Armengol i Vilanova
d’Espoia, i el Xaró, que també
té una part al terme municipal
de la Pobla de Claramunt.
Les primeres altes a Vallbona
d’Anoia i a Clariana està previst que es puguin començar a
tramitar a principis d’any tant
per a empreses com per a particulars. I abans de primavera
es podran començar a connectar els primers habitatges i
negocis de La Torre de Claramunt i Capellades. Tot i així,
aquelles persones que estiguin
interessades en els serveis que
ofereix Iguana ja poden contactar amb l’operador a través
de dels telèfon d’atenció al
client i de la pàgina web www.
iguana.cat, i se’ls avisarà quan
el seu domicili estigui en co-

bertura de fibra òptica.
Propers municipis amb fibra
òptica d’Iguana
D’altra banda, durant el primer trimestre del 2019 Iguana també farà arribar la fibra
òptica a Cabrera d’Anoia (incloent el Castell de Cabrera)
i durant l’any vinent també
es donarà servei a Castellolí
i Copons. Simultàniament
Iguana segueix desplegant el
terme municipal de Masquefa.
Tots aquests nuclis de població amb xarxa de fibra òptica
pròpia d’Iguana se sumen als
que ja tenen cobertura: la totalitat d’Igualada, Sant Martí
de Tous, Jorba, gran part de
Masquefa i els nuclis de Coll
del Guix, la Mallola i El Saió a
Santa Margarida de Montbui.
Aquesta important inversió
es fa amb fons propis d’Iguana que inverteix al territori i
també amb una part de fons
FEDER de la Unió Europea
destinats a fer arribar connexió d’alta qualitat a indrets on
hi ha greus dèficits de connectivitat a Internet.
Iguana és un operador de telecomunicacions amb seus
a Igualada i a Masquefa que
desplega la seva pròpia xarxa de fibra òptica i de radioenllaç i que ofereix serveis
d’Internet, telefonia mòbil i
telefonia fixa tant a empreses
com a particulars.

Un vermut solidari commemora el Dia
mundial de les persones amb discapacitat
PIERA / LA VEU

E

n el marc de la commemoració del Dia
mundial de les persones amb discapacitat, que se
celebra el dia 3 de desembre,
l’associació Dispiera va organitzar un vermut solidari. Sota el lema “Tu i jo, els
mateixos drets”, la iniciativa
volia reivindicar la plena inclusió social i la participació
normalitzada dins la vida
comunitària de les persones
amb discapacitat intel·lectual
i del desenvolupament.
Els protagonistes de la festa
van ser el grup de joves de
l’entitat, que a més de servir
els platets de degustació i el
vermut als assistents, van ser
els encarregats de llegir un
decàleg amb els principals
drets personals i socials que
vol reivindicar aquest col·lectiu. Així mateix, en una de
les parets del recinte es va
exposar un mural on també

apareixien aquests drets i on
totes les persones assistents
van poder expressar les seves
reflexions i el seu suport a les
persones amb discapacitat i a
les seves famílies. La celebració va comptar també amb la
col·laboració dels músics Aleix
Colom i J. Peláez, de l’Aula Municipal de Música, i l’actuació
especial de l’Abril Montmany.

Des de l’associació Dispiera
es vol agrair la participació
de tots els assistents així com
la col·laboració i el suport
dels músics i de l’Ajuntament
de Piera. Els diners recollits
en aquest vermut solidari es
destinaran a finançar les activitats de lleure i oci inclusius
per a infants i joves que organitza l’entitat durant tot l’any.

El CAP treballa per fomentar un ús
racional dels antibiòtics
PIERA / LA VEU

A

mb la voluntat de
promoure un ús racional dels antibiòtics,
el passat dia 4 de desembre
el Centre d’Atenció Primària
de Piera va organitzar una caminada per l’entorn de la vila.
Els participants van sortir del
CAP a dos quarts de deu del
matí i durant 1 hora i 47 minuts van caminar fins a Can
Bonastre i van tornar fins al
punt de partida. En total van
recórrer 6,3 quilòmetres sense desnivells, una distància
que van trobar satisfactòria
atès que es tractava de pierencs i pierenques acostumats a caminar diàriament.
Prèviament a l’inici de la caminada, personal del CAP va
oferir una xerrada a l’aula de

formació que va incloure el
passi d’un audiovisual sobre
l’ús amb seny dels antibiòtics.
L’objectiu d’aquestes propostes era conscienciar la ciuta-

dania de la importància de
no medicar-se un mateix i no
prendre determinats medicaments sense la supervisió de
personal sanitari.

MKM

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra
a la teva hipoteca?
Pots aconseguir que el teu banc te
la tregui sense reclamació judicial
Per més informació, truca’ns al:

629 77 31 01

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)
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Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES

Serveis de neteja
Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings,
oficies, locals comercials, empreses, escoles, etc.
Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56
08700 Igualada
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‘Quan tens cura de l’espai públic fas...
una vila per tothom’
Sota aquest eslògan el
consistori endega una
campanya per fomentar
la cura de l’espai i equipaments públics

MASQUEFA / LA VEU

L

MASQUEFA / LA VEU

Els estudis de Ràdio Masque·
fa han acollit avui dimecres
12 de desembre la roda de
premsa de presentació de la
campanya de foment del ci·
visme a l’espai públic impul·
sada per l’Ajuntament. L’acte
ha anat a càrrec de l’alcalde
de Masquefa, Xavier Boquete,
i també ha comptat amb l’as·
sistència de diversos regidors
del consistori.
La iniciativa, que utilitzarà
l’etiqueta a xarxes socials de
#UnaVilaPerTothom’, va ori·
entada al conjunt dels veïns
i insta a la població a tenir
una millor cura dels espais
públics. A més, també posa
l’accent en la ferma voluntat
de l’Ajuntament per abordar
i erradicar pràctiques proble·
màtiques al municipi, com
ara l’abandonament de volu·

Masquefa rep una
subvenció europea per
instal·lar punts wifi de
lliure connexió

minosos al carrer, el maltrac·
tament del mobiliari urbà o la
no recollida dels excrements
dels animals domèstics per
part dels seus propietaris.
Per tot plegat, durant les pro·
peres setmanes es duran a
terme diverses accions i mi·
crocampanyes comunicatives
i de sensibilització que seran
visibles arreu del municipi
amb l’objectiu de visibilitzar
el problema existent quant
a comportaments poc cí·
vics i contribuir a donar un
salt qualitatiu en matèria de
sensibilitat i compromís dels

masquefins amb els seus es·
pais i equipaments públics.
Xavier Boquete emmarca
aquesta campanya en la vo·
luntat de l’equip de govern
de “fer palès el compromís i
preocupació de l’Ajuntament
en relació a la preservació de
l’espai públic”. En aquest sen·
tit, Boquete afegeix que “les
actituds incíviques no només
comporten un cost econòmic
que es paga amb diners pú·
blics, amb diners de tots; sinó
que també malmeten la imat·
ge del municipi i el benestar
col·lectiu”.

a Comissió Europea ha
anunciat recentment els
resultats de la primera
convocatòria de propostes del
projecte WiFi4EU; una inicia·
tiva d’àmbit europeu que pro·
mou el lliure accés dels ciuta·
dans a la connectivitat wifi en
espais públics i que ofereix als
municipis l’oportunitat de sol·
licitar subvencions per valor
de 15.000€ que s’utilitzaran
per instal·lar equips de wifi de
lliure connexió i gratuïts als
espais públics.
En aquesta primera convoca·
tòria s’han seleccionat un total

de 2.800 municipis; i d’aquests,
43 són catalans -entre ells,
Masquefa-. Aquests punts es·
taran actius durant un mínim
de tres anys, seran gratuïts i no
contindran publicitat. A més,
en ells no s’hi recolliran dades
personals.
Així, l’habilitació d’aquests
nous equips també permetrà
potenciar i reforçar la xarxa
municipal de telecomunicaci·
ons amb tecnologia wifi avan·
çada desplegada des del 2008
per l’Ajuntament a través del
projecte ‘Masquefa Sense Fils’;
que enguany complexi el seu
10è aniversari d’implementa·
ció a la vila.

L’ONCE premia l’Ajuntament de Masquefa pel seu
Centre Tecnològic Comunitari Accessible
MASQUEFA / LA VEU

L

’ONCE ha premiat la
solidaritat que rep de la
societat catalana amb el
lliurament dels Premis Solida·
ris ONCE Catalunya 2018, que
enguany coincideixen amb el
80è aniversari de la Institució
i la seva evolució. Els guar·
donats han estat l’Associació
Polseres Candela, el progra·
ma de ràdio ‘Ser Especials’ de
la Fundació Mercè Pla, Marc
Buxaderas, el Gimnàstic de·
Tarragona i l’Ajuntament de
Masquefa. Tots ells han rebut
l’obra escultòrica SOLIDARIS.
Roger Torrent, president
del Parlament de Catalunya;
Francina Alsina, presidenta de
la Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya;
José Luis Pinto, vicepresident
primer del Consejo Gene·
ral de la ONCE; Enric Botí,
president del Consell Terri·
torial de l’ONCE a Catalunya
i Antonio Guillén, president

del COCARMI, van lliurar els
Premis Solidaris ONCE Cata·
lunya 2018. A l’acte també hi
van assistir representants del
Tercer Sector, del món polític
i social de la societat catalana i
de l’ONCE a Catalunya.
“Aquests premis són un re·
coneixement a la solidaritat
catalana, la qual ens permet
fer la nostra tasca social. Brin·
dem visibilitat a persones i
iniciatives, massa sovint, invi·
sibles. I ens agradaria que tot·
hom sabés de les seves lluites
i superacions quotidianes per·
què s’ho mereixen. Fan una
feina diària, callada i tenaç i
demostren que amb esforç i
constància hi ha realitats que
es poden canviar”, assegura el
president dels Premis Solida·
ris ONCE Catalunya i també
president del Consell Terri·
torial de l’ONCE Catalunya,
Enric Botí.
Els Premis Solidaris ONCE
Catalunya tenen la finalitat de
reconèixer i premiar aquelles

persones, entitats, instituci·
ons, projectes i mitjans de
comunicació i administraci·
ons que realitzen una labor
solidària en el seu entorn d’in·
fluència i procuren la inclusió
social de tots els ciutadans, la
normalització i l’autonomia
personal i l’accessibilitat uni·
versal, la vida independent, i
que siguin coincidents amb els

valors essencials de la cultura
institucional del Grup Social
ONCE. Els premiats desta·
quen per la seva sensibilitat
social, la seva llarga trajectòria
i la seva dedicació en pro dels
drets socials dels més desafa·
vorits.
L’ajuntament de Masquefa ha
estat guardonat dins l’apartat
“Administració Pública”, pel

seu Centre Tecnològic Comu·
nitari Accessible, un projecte
que va néixer a l’any 2009 i
permet dia a dia que les per·
sones amb qualsevol tipus de
discapacitat puguin accedir
a les tecnologies de la infor·
mació i la comunicació en
igualtat de condicions i bene·
ficiar-se tant a nivell personal
com laboral.
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Taller de cuina ecològica Els pastorets infantils de Calaf fan el
i de proximitat a Calaf
gran salt al teatre Kursaal de Manresa
CALAF / LA VEU

C

uinar amb aliments
ecològics i de proximitat s’està convertint
dia a dia en l’opció de moltes
persones. Per aquest motiu
és important aprendre estratègies per treure el màxim
rendiment nutritiu a aquests
aliments, com combinar-los,
com coure’ls, com tallar-los o
com conservar-los... El pròxim
dissabte dia 15 de desembre de
10 a 12h a la cuina de l’Escola
Alta Segarra de Calaf, el dietista i xef David Olivé, impartirà
un taller pràctic per aprendre a
cuinar aquest tipus d’aliments.
David Olivé presentarà diferents estratègies per aprendre
a introduir nous aliments saludables per tenir una alimentació més variada i equilibrada
sense deixar de ser atractiva al

paladar. Alhora resoldrà dubtes
sobre com adaptar les receptes
als ingredients de temporada o
sobre com cuinar receptes senzilles que ens serveixin de base
per improvisar diferents menús al llarg de la setmana.
El taller va dirigit a totes
aquelles persones interessades a aprendre nous mètodes
i eines per cuinar productes
de temporada i sobre com fer
un consum més responsable
relacionat amb l’alimentació i
la gastronomia. El taller és gratuït.
La xerrada és promoguda per
l’Ajuntament de Calaf i la Mancomunitat de l’Alta Segarra,
compta amb els serveis tècnics
de l’Arada, el suport de l’AMPA
Alta Segarra i l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i
és finançada per la Diputació
de Barcelona.

El Mercat de Calaf
avança el Nadal a la vila
CALAF / LA VEU

E

l mercat de Calaf avançarà el Nadal amb diferents actes el matí del 15
de desembre.
A partir de les 11.30h i fins les
13h els nens i nenes que ho
desitgin podran anar a recollir
directament als patges reials
les cartes per escriure a Ses
Majestats els Reis d’Orient.
Per amenitzar la jornada, també hi haurà música en directe
i nadales a càrrec del grup de
jazz “No fem un trio” que actuaran de forma intermitent
durant el matí interpretant nadales i altres temes.

A més, per aquesta diada especial, comptarà amb la presència de diverses parades amb
artistes locals i d’ambientació
nadalenca.
D’altra banda, el 15 de desembre també es realitzarà una
jornada de portes obertes a la
Sala Felip (ubicada als baixos
de l’Ajuntament ) que s’ha reformat per convertir-se en un
espai de recepció de visitants.
La sala està ambientada en el
projecte de “Les botigues de
la plaça Gran” que recentment ha guanyat el premi de
turisme 2018 a la innovació
concedit per la Generalitat de
Catalunya.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53
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E

nguany, amb motiu
del cinquè aniversari
dels Pastorets Infantils
de Calaf, es podrà gaudir de
l’espectacle els dies 23 de desembre de 2018 i el 6 de gener de 2019 a les 18:00 hores
a la sala Folch i Torres del
Casal i el dia 29 de desembre
a les 6 de la tarda a la sala
gran del Teatre Kursaal de
Manresa, una funció amb el
que complirem el somni de
gran part dels nostres petits
actors i que ben segur, no
oblidaran.
Amb més de 150 nenes i nens
sobre l’escenari i una posada
en escena arriscada plena de
dinamisme, una vegada més
Els Pastorets Infantils de Calaf trencaran amb la quarta
paret i faran que grans i petits visquin en primera persona el somni d’en Lluquet
d’en Folch i Torres.
A les noves i potents coreografies, al nou vestuari, a la
inclusió de quatre curtmetratges protagonitzats pels

mateixos personatges que intervenen en la representació
de l’obra, als jocs lumínics,
als vídeos i fotografies d’alta
resolució, se li sumen noves
sorpreses musicals, noves
tècniques de so i micròfons
per a tots els actors que intervenen a l’obra, més a més
d’una màquina de partícules
de fum, mitjançant la qual
endinsaran a l’espectador
en l’escena sense envair-lo.
Cal destacar que entre les
novetats aquest any s’estrena l’obra musical amb què
s’obriran els Pastorets que ha
estat composta especialment
per en Jeroni de Sant Martí
de Sesgueioles i les il·lustracions en gran format de
l’il·lustrador Valentí Gubianas mitjançant les quals una
vegada més, realitat i ficció
tornen a fusionar-se.
Any rere any els Pastorets
infantils de Calaf s’han mantingut ferms a una idea; fusionar tradició amb innovació
i crear un diàleg harmònic i
equilibrat entre les diferents
formes d’expressió i de co-

municar la cultura i la tradició, per això recórrer a les
noves tecnologies ha estat un
element clau per apropar la
cultura a nens i nenes, joves i
no tan joves i oferir així una
mirada fresca a un text de
principis del segle XX. Una
intenció que el seu director
tenia molt clara i que defensa amb la mateixa incidència
i rotunditat de sempre. Per
això eclecticisme, avantguarda, modernitat i innovació
es fusionen sense grinyolar
amb la tradició i la cultura,
una gesta que només és possible quan es treballa des del
respecte per les tradicions
populars.
Així doncs l’espectacle està
servit per formar part d’una
història que ja forma part de
la memòria col·lectiva.

Aquest any els Pastorets
infantils de Calaf celebren la seva
cinquena edició

La Torre de Claramunt col·labora amb
el “Rally Solidario” d’Àfrica
LA TORRE DE C. / LA VEU

L

’Ajuntament de La Torre de Claramunt juntament amb les escoles,
comerços i famílies s’han
sumat a la iniciativa “Rally
Solidario” per a col·laborar i
aportar el seu granet de sorra
en aquest projecte solidari.
Així, es recolliran materials
i diners perquè aquesta caravana de cotxes la faci arribar a les famílies més necessitades del nord d’Àfrica.
Una família del municipi, hi
participarà directament i realitzarà el ral·li per a lliurar
personalment a les famílies
marroquins tot el material i
les aportacions econòmiques
que s’hagin recollit del municipi.
Rally solidario és una organització sense ànim de lucre
que aquest any celebra el seu
XVI aniversari i que organitza dues caravanes a l’any, una
per setmana santa i una altra
per Nadal. Es tracta d’una
manera diferent de fer volun-

tariat, els participants a la caravana de cotxes es desplacen
fins als racons més amagats
del nord d’Àfrica, als pobles
nòmades, on no arriba el turisme tradicional, on no hi
ha llum, ni aigua corrent, ni
carreteres properes per ferlos arribar material escolar,
roba, sabates, joguines, tovalloles petites, xumets, cereals,
biberons, pastilles de sabó,
protecció labial i solar...
Rally Solidario està obert a
tothom que hi vulgui par-

ticipar, té una durada d’una
setmana amb sortida des de
Tarifa. Pot trobar-se tota la
informació sobre el projecte
al web www.rallysolidario.
com.
Les persones interessades a
col·laborar poden fer les seves aportacions fins al divendres 14 de desembre al centre social Sant Joan Baptista.
També es poden fer aportacions econòmiques que es
recolliran a l’Ajuntament en
horari d’oficina.
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Actes de Nadal a Veciana

Calaf realitza la poda
selectiva a l’arbrat

VECIANA / LA VEU

L

es festes de Nadal ja
s’acosten i per aquest
motiu l’Ajuntament de
Veciana ha organitzat diversos actes per viure-les de la
forma més festiva, solidària i
tradicional.
Així tenim que pel dissabte
15 de desembre s’ha organitzat l’activitat “Anem a buscar
el tió” que tindrà lloc als entorns de l’emblemàtic Molí de
la Roda, on neix el riu Anoia.
Durant l’activitat hi haurà una
caixa solidària per tal de recaptar fons per la Marató de
TV3 dedicada, enguany, a la
investigació del càncer.
L’endemà, diumenge 16 de
desembre, el magnífic Lotus
Quartet oferirà un concert en
el marc incomparable de l’església romànica de Sant Pere
del Vim. L’acte, que començarà a les 11:45 hores, finalitzarà
amb el repartiment del típic
caldo de Nadal a la sortida del
temple.
El dia 24 arribarà el torn de
la tradicional Missa del Gall

CALAF / LA VEU
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a l’església de Santa Maria de
Veciana. La missa, que començarà a les 10 de la nit, serà
oficiada per mossèn Antoni
Monclús i comptarà amb la
participació de la Coral de Veciana que la clourà amb una
cantada de nadales d’arreu del
món.
El diumenge 30 de desembre
arribarà un dels moments
més esperats per la mainada
amb la visita del Patge Faruk
que vindrà a recollir les seves

cartes per entregar-les als Reis
Mags d’Orient. L’acte tindrà
lloc a les 12 del migdia al local social de Santa Maria del
Camí.
Ja dins l’any nou, concretament el dia 5 de gener, ses majestats els Reis Mags d’Orient
recorreran pobles i masies per
visitar xics i grans i portar-los
regals, màgia i il·lusió.
L’Ajuntament de Veciana aprofita aquestes línies per desitjar
unes bones festes a tothom.

quests dies s’han realitzat els diferents treballs de poda en alguns
plataners, baies i, en especial,
moreres. Enguany, s’ha realitzat
una poda selectiva, ja que no
és recomanable per l’arbrat fer
una poda indiscriminada anualment i cal deixar que l’arbre, si
es pot, pugui créixer lliurement
(zones com parcs, places i carrers prou amples).
També es preveu podar els creixents de certs arbres que pu-

guin distorsionar un correcte
creixement d’aquest.
Aquesta manera d’actuar respon a criteris mediambientals
de conservació i millora de l’arbrat.
Alguns dels carrers o zones on
s’han realitzat els treballs de
poda han estat la zona del firal, plaça de les Eres, zona de
darrere les Portelles de Matamala, zona sota del Centre Cívic (CRO), voltants de la Casa
Gimferrer, plaça Ravalet i s’està
acabant la zona del caravàning
i camp de futbol

Un racó de clàssica pel cap de setmana
del soci del Casino de Calaf
CALAF / LA VEU

A

quest divendres 14
de desembre, comença el cap de setmana
del soci al Casino de Calaf.
Enguany, el protagonista serà
el piano, emmarcat dins un
racó de clàssica. El divendres
a les 20.45 h tindrà lloc el primer concert de piano a càrrec
d’Andreu Muxí. Muxí és calafí i un gran amant del piano,
també ha realitzat diversos
concerts a Calaf i altres municipis de l’Anoia. El dissabte
15, a les 20.45 h, la sala del Ca-

sino acollirà un dels concerts
del Tour Sonata dels Infants de
Carlos Bianchini. Bianchini va
començar els estudis de piano
al Conservatori de Barcelona i
va finalitzar els estudis superiors al Conservatori Superior
de Salamanca. Solo piano és un
espectacle intimista on el compositor i pianista interpreta les
seves pròpies peces, amb notes
inspirades pel romanticisme i
l’impressionisme musical.
El diumenge 15 segueix el cap
de setmana amb el ja tradicional ball dels diumenges a les
19 h. La vetllada estarà a càrrec del grup musical Rico Rico
Duet.
Els socis tindran l’entrada
gratuïta a ambdós concerts i
al ball del diumenge. Pel públic general, el preu del concert de divendres d’Andreu

Agenda

Cinema

Els comerciants de Calaf
promouen les compres locals
CALAF / LA VEU

P
Muxí és de 6 €, el del concert
de Carlos Bianchini és de 12
€ i per últim, el preu pel ball
amb Rico Rico Duet és 8 €.
Les entrades es podran comprar a taquilla des d’una hora
abans de cada espectacle.

Club del subscriptor

Transports

er segon any consecutiu, els comerços de Calaf amb la col·laboració
de l’Ajuntament promouen la
campanya “Per Nadal compra
local” on s’hi han sumat un total de vint-i-nou establiments
de la vila.
Durant les festes, per la compra a qualsevol dels punts
col·laboradors, es donarà una
butlleta de participació. Entre
aquestes, 350 tindran un premi directe que consistirà en
un val de descompte de 5€ que

Vídeos

el guanyador podrà descanviar a la botiga indicada. En
total, es repartiran 1700 € en
premis.
L’objectiu de la campanya és
dinamitzar el comerç local,
fomentant les compres de proximitat i generant cooperació
entre els comerciants participants.
D’altra banda, aquest mes de
desembre els comerciants de
Calaf publicaran el tercer número de la revista “Viu i Coneix Calaf ” que es repartirà
casa per casa amb l’Altiplà i on
donaran consells i propostes.

Solucions dels passatemps
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L’Igualada Rigat retroba el camí de la
victòria a l’OK Lliga
HOQUEI / LA VEU

L

’Igualada Rigat es va
imposar ahir dissabte
al Voltregà per 3-1 en
un partit força treballat. Tot
i que el primer gol arlequinat va tardar bastants minuts
a arribar. Va ser a falta de 4
minuts d’arribar al descans.
De fet, aquests 4 minuts
van ser elèctrics, amb dos
gols igualadins, primer Oriol Vives aprofitant un rebot

dins l’àrea i un minut més
tard de Sergi Pla, després de
transformar una falta directa. El Voltregà, però, també
va marcar abans d’arribar al
descans, deixant l’electrònic
amb un 2-1.
Malgrat el Voltregà va disposar d’algunes ocasions per
empatar el partit, sobretot a
l’inici de la segona part, el
capità igualadí, Ton Baliu va
anotar el tercer, deixant el
partit per sentenciat a l’equa-

dor del segon període. Tot
i estar tots dos equips amb
nou faltes, ningú va cometre
la desena i per tant no va haver ocasió de llençar cap més
falta directa.
Amb aquesta victòria l’Igualada Rigat es retroba amb
la victòria després de 3 jornades consecutives perdent
contra Reus, Liceo i Barça.
Avui divendres, nou compromís dels igualadins, a les
9 del vespre a El Vendrell.

L’aleví de l’HL Igualada
competeix bé a La Seu de
Valladolid

HOQUEI LÍNIA / LA VEU

A
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Segueixen els partits de la lliga de bitlles
BITLLES / LA VEU

E

l passat cap de setmana dia 9 l’equip A va
jugar contra Seat Tàrrega a las pistes de las Comes,
guanyant un partit i perdent
l’altre amb el següents resultats:
Primer partit Igualada A 354
Seat Tàrrega 326 segon partit
347-374
L’Igualada B el dia 6 es va enfrontar amb el CB Poal guanyant el primer i perdent el
segon.
Primer partit CB Poal 312
Igualada B 353, segon partit
337-333
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quest passat cap de
setmana del 8 i 9 de
desembre es va disputar a Valladolid la primera
jornada de la lliga nacional a
la pista del CPLValladolid, en
una pista de plàstic tipus hoquei gel i amb unes dimenssions oficials per l’hoquei línia
50x25m. L’equip aleví del HL
Igualada va marxar cap a Valladolid a les 9 del vespre del
divendres i va arribar a les
6:30 del matí del dissabte després de passar tota la nit en
autobús.
En el primer partit, l’HL Igualada va jugar contra CP Alas
de Sagunt amb resultat final de
2-2 amb gol d’or de l’Alas. Va
començar el partit molt anivellat, amb l’Igualada marcant el
primer gol i anant amunt però
poc després va arribar l’empat.
Els igualadins es van tornar a
avançar i poc abans d’acabar
el partit l’Alas va empatar. A la
pròrroga, un gol d’or de rebot
dels contraris va donar-los la
victòria.
El Segon partit contra Tres
Cantos PC Kamikazes va acabar 0-7 a favor dels de de Tres
Cantos. En aquest partit la
condició més desfavorable va
ser que l’equip de l’HLIguala-

L

p
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da estava molt cansat del viatge, sumat a l’esforç del partit
del matí. Al finalitzar el matx,
l’equip contrari va felicitar l’esforç fet pels igualadins.
Diumenge, contra CHL Aranda de Duero el resultat va ser
de 0-6 contra un dels equips
més forts de la competició.
L’equip es trobava molt més
descansat i concentrat a la pista. Es passaven el puck i feien
jugades que arribaven fins la
porteria però el puck no va
voler entrar.
Dels 10 equips en competició l’HL Igualada va 8è a un
punt del 7è i a dos del 6è. La
següent seu es jugarà a Igualada. Aquestes seus serveixen
perquè els equips disputin
diversos partit en un mateix
cap de setmana i així haver-se
d’estalviar tant el cost d’un
molts desplaçaments a altres
parts d’Espanya com també
els llargs viatges de manera
continuada.
Equip format,Porteria Yeray
Lorenzo,jugadors:Marc
Hueva,Biel
Guerrero,Nil
Mendoza,Martina Font,Laia
Silvestre,Joan
Cusachs,Biel
Gelabert,Loan Roig,Ot Sanchez
Entrenador:Samu Piquer.
Delegat Pep Gelabert.
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De “l’´últim paga a l’àrbitre” al torneig de vòlei sorra de
referència, 28 anys d’història de l’Igualada Vòlei Club
VÒLEI / MARC VERGÉS

A

questa és la història
d’un club esportiu
que va néixer per la
nostàlgia dels seus fundadors. Aquesta és la història
de l’Igualada Vòlei Club, explicada per quatre dels seus
presidents: Pep Patró, Òscar
Llordés, Berta Jorba i Dani
González.
L’any 1990, antics alumnes
del professor Marcel Alemany, de les Escolàpies, van
decidir tornar a jugar a aquell
esport que els havia ensenyat
el professor durant les classes
de gimnàstica. Tot va començar quan un d’aquells nens, en
Rafael Jorba, els va comentar
a la seva colla d’amics de la
infància, que s’havia tret el
títol d’entrenador de vòlei.
Era l’excusa perfecte perquè
aquell grup d’amics, que l’any
90 ja rondaven la trentena, es
tornessin a enganxar al vòlei,
15 anys després que l’abandonessin en acabar l’etapa escolar. “Quan jugàvem els jocs
escolars de Catalunya sempre
quedàvem entre els tres primers”, explica en Pep Patró,
un dels fundadors i primer
president de l’Igualada Vòlei
Club.
“Els inicis eren divertits,
anàvem a jugar els partits
acompanyats de les parelles,
passàvem tot el dia a fora i
acabàvem jugant el partit”,
explica Patró. Des de llavors,
que en Pep no ha parat de
jugar. Encara avui, amb 58
anys, juga amb l’equip de veterans en una lliga cada ve-

gada més popular, “el cuquet
de competir i les ganes encara
les tinc, les cames potser ja
no”, bromeja.
L’any 1990, el club només va
començar amb un sènior masculí, el d’aquella colla d’amics
de les Escolàpies, però a poc
a poc ja se n’hi van anar afegint altres. Un júnior masculí
i femení van ser els següents
a entrar. De fet, aquest equip
de noies es va acabar convertint al cap d’un parell d’any
en el primer sènior femení
del club. Algunes d’aquestes
jugadores van estar entrenant
el primer any amb l’equip de
nois, però no podien disputar
els partits al tractar-se d’una
categoria masculina.
Després del Pep Patró, fins a
vuit persones més han passat al capdavant de l’Igualada
Vòlei Club: Jesús Montes, Judit Solé, Guillem Carles, Òscar Llordés, Raül Brunyent,
Berta Jorba i Dani González,
el president actual. L’Òscar,
però, remarca que “nosaltres
potser constem com a president perquè en un club n’hi
ha de constar un, però hi ha
molta gent que està darrere
fent una feinada”. De fet, una
de les tasques més complicades és la captació de nous jugadors. “Ara és més fàcil que
abans, amb les xarxes socials, és més senzill arribar a la
gent”, comenta la Berta Jorba.
Ella va entrar a formar part
del club quan amb 12 anys va
anar a Les Comes a preguntar
quins esports d’equip podia
practicar que no fossin bàsquet i futbol. “Em van pro-

posar el vòlei i l’handbol i em
vaig quedar amb el primer”,
explica. I fins ara, amb 27 que
hi continua jugant amb el sènior femení.

“Per captar nous
jugadors hem d’anar per
les escoles i ensenyar el
nostre esport als
més petits”
“També hem de tenir en
compte que hi ha un boom
del vòlei a tot Catalunya”,
comenta en Dani González,
president actual del club. Tant
és així que en la temporada
actual s’ha augmentat en un
miler el número de fitxes respecte la temporada passada,

amb 60 equips nous apuntats
i la creació de 8 nous clubs.
Tot i així, en una ciutat com
Igualada, amb la presència
de tants clubs esportius, és
complicada la captació de
nous jugadors, especialment
d’aquells més petits. “Hauríem d’anar per les escoles i ensenyar als més petits el nostre esport, però per fer això
necessitem temps lliure de la
gent del club i persones que
estiguin formades per poder
ensenyar”, explica González,
que afegeix que “és per això
que estem intentant enganxar a juvenils, nois de 16,
17 i 18 anys, perquè facin el
curs d’entrenadors i puguin
començar a ensenyar als més
petits”. “És molt important
fer això i es fa molt bé treba-

Socis fundadors de l’Igualada Vòlei Club

llant-hi”, puntualitza l’Òscar
Llodrés. “El vòlei és un esport
molt tècnic i per tant es necessita gent capacitada per
explicar-lo bé”. És aquí on explica la importància de la coordinació entre els diferents
jugadors de l’equip, amb la pilota pel mig. Però no només
això, sinó que també és important que l’equip rival, qui
està a l’altra banda de la xarxa, també estigui coordinat i
et pugui tornar les pilotes, “si
no te les tornen és molt avorrit”, acaba.
Les Comes, casa de l’IVC
des de l’inici
“A l’inici encara ens deixaven jugar una mica a la sala
de barri de Les Comes”, comenta en Pep Patró. “És cert
que entrenar-hi era una mica
més difícil però els partits sí
que els jugàvem allà”. Aquesta
és una de les reivindicacions
que es fan com a club. “Amb
el sènior masculí jugant a
primera catalana cada vegada tenim més afició, i també
ve més gent de fora, així que
a vegades se’ns queda el gimnàs una mica petit”, comenta
en Dani González. “Tenim el
compromís de l’Ajuntament
que tindrem un espai al nou
poliesportiu que s’està construint”, afegeix i acaba fent
broma dient que “som una
mica Vòlei-IKEA, muntant
i desmuntant la pista cada
vegada que hem de jugar un
partit”. “Doncs a mi m’agrada
el gimnàs”, salta l’Òscar, “potser soc una mica nostàlgic,
però m’agrada que es jugui
allà”.

ESPORTS |

Divendres, 14 de desembre de 2018

41

La presentació de l’Igualada Vòlei Club de la temporada 2018/2019. / ARXIU

El club avui, 11 equips i 130
jugadors
“Ara a les presentacions casi
no s’hi cap!”, exclama la Berta. El passat 25 de novembre
es va fer la presentació dels
11 equips de l’Igualada Vòlei
Club, i els 130 jugadors i jugadores. D’aquests, un 60%
son noies i un 40% nois, aproximadament. La majoria de
jugadors que hi ha al club han
anat pujant categories, des
de ben petits i acaben jugant
amb el sènior. “La fase més
complicada és quan els joves
marxen a estudiar a Barcelona, o altres bandes, i es fa difícil retenir-los”, es resigna en
Dani. “Ara bé, tard o d’hora
molts acaben tornant”, puntualitza. “Alguns més tard que
d’hora”, afegeix en Pep, mentre totes les mirades es fixen
amb l’Òscar. “Potser algun
dia tornaré, ja ho veurem, ja
ho veurem”, respon aquest espolsant-se la pressió.

“Abans els àrbitres no
es pagaven com ara,
l’últim jugador que
quedava al vestidor
llepava, aquest era qui
l’havia de pagar!”
L’Òscar és un dels jugadors
formats a l’Igualada Vòlei
Club que ha jugat a una categoria més alta. Va jugar amb
el Barça a Superlliga 2, la segona màxima categoria estatal, i ara juga a primera Nacional amb l’Olot. En noies, qui
més lluny ha arribat ha estat

la Janna González que actualment juga al Voley Playa
Madrid, amb qui va disputar
dos anys la Superlliga, mentre
que actualment està competint a Superlliga 2.
L’últim paga l’àrbitre
Les coses han canviat molt
des dels inicis del club als anys
noranta fins ara. Per exemple,
la manera com es paguen els
àrbitres. Avui es fa amb normalitat, amb els diners que el
club té de les quotes de socis
i activitats que organitzen. En
aquest sentit, el Dani s’alegra
que les quotes de soci del vòlei
igualadí siguin bastant econòmiques. “Quan preguntes a
altres clubs, ens dupliquen o
tripliquen el que paguen de
quota!”, explica. “Abans però,
els àrbitres no es pagaven
així”, recorda en Pep. “L’últim
que quedava al vestidor llepava, aquest havia de pagar a
l’àrbitre!”, exclama Patró enmig de les rialles de la resta de
presidents del club. I segueix,
“tu saps les bronques que vam
arribar a tenir quan vam dir
que per jugar s’hauria de pagar?”. I ara tothom paga, des
dels més petits fins els equips
sèniors.
Els reptes de futur
“El sènior masculí hem d’intentar mantenir la categoria”,
explica en Dani. Aquesta és
una categoria en què ja s’hi
havia jugat durant uns deu
anys, però l’equip es va desfer i
es va haver de tornar a començar des de tercera catalana.
L’any passat van aconseguir,
de nou, l’ascens a primera

catalana i l’objectiu d’aquesta temporada és aguantar la
categoria. “I les noies han de
pujar a primera, aquest any sí
que toca”, comenta en Dani al
mateix temps que les mirades
i la pressió es trasllada cap a la
Berta, que respon que ho intentaran, que de moment van
pel bon camí.
Més enllà dels resultats esportius dels dos primers equips,
tots coincideixen en què el
més important és cuidar la
base, formant nous jugadors i
que aquests arribin als equips
sèniors o fins i tot acabin fitxant per equips de fora.
Volei platja, un torneig d’èxit
Poca gent es devia pensar,
l’any 1992, en la primera edició del torneig de vòlei sorra

organitzat per l’Igualada Vòlei Club, que aquest acabaria
sent un torneig de referència
del vòlei sorra català. “Des
de fa 5 o 6 anys que tothom
sap que la segona setmana de
juliol hi ha el torneig a Igualada”, explica la Berta Jorba,
que ara mateix és qui passa
davant de l’organització. Tot i
que la competència d’aquests
tornejos estiuencs cada vegada és més gran, el repte és
seguir creixent, tant en número d’equips participants (uns
330 en l’última edició) com
en número de jugadors únics
(entre 500 i 600). A més també, s’intenta pujar el nivell de
la competició, anant a buscar
a bons jugadors i jugadores de
fora d’Igualada.
L’èxit del torneig ha portat al

club a plantejar-se crear la
secció de vòlei sorra, que arribaria de bracet amb una pista
fixa d’aquesta modalitat. Així
s’hi ha compromès l’Ajuntament i el club espera que es
pugui fer el projecte aviat.
El vòlei fa l’amor
D’entre tots els jugadors del
club, tothom té un motiu
per haver començat a practicar l’esport. Alguns s’hi van
apuntar perquè els seus amics
hi jugaven i altres han fet els
amics a l’equip de vòlei. I no
només amics. “Fins i tot han
començat parelles a través del
vòlei. El vòlei fa l’amor”, exclama en Dani. I així acabem la
conversa amb els quatre presidents, no hi ha millor manera
per fer-ho.
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El CF Igualada femení segueix
en línia ascendent

L’Handbol Igualada
torna a perdre per la
mínima
HANDBOL / LA VEU

L

’equip sènior masculí
del Club Handbol Igualada, desplaçat a Girona
per jugar el partit de la 10ª
jornada, va tornar a perdre per un gol, i ja van
6 partits perduts per
la
mínima
diferència
aquesta
temporada.
L’equip juga bé els seus partits, els lluita i no dóna mai
per perdut un encontre,
els 58 primers minuts de partit l’Igualada sempre està allà,
lluitant i posant al contrari
amb problemes, igualant el
marcador i avançant-se a
l’equip rival. Però són sempre
els últims 2 o 3 minuts en els
quals l’Igualada perd el partit.
En la primera part el resul-

FUTBOL / LA VEU

S

i la falta d’efectivitat
havia penalitzat el CF
Igualada femení, les
dues últimes jornades, l’equip
ha mostrat una gran solidesa
en les dues àrees, aconseguint
sumar sis punts que mostren
la bona feina feta durant els
entrenaments.
La primera part de les anoienques contra el Pallejà va
ser rodona. El conjunt va
sortir molt intens, portant
el domini del joc, arribant

constantment a l’àrea rival.
Aquest panorama es va convertir en gol, al minut 5, quan
Miriam va llençar de forma
magistral una falta, obrint el
marcador.
Les blaves van seguir igual
durant gran part dels primers
45 minuts. Aquestes bones
sensacions es van transformar en el 2 a 0, just abans de
la mitja part, després d’una
gran jugada de Salanova.
A la represa, les visitants van
sortir amb ganes de capgirar
el marcador, posant en difi-

tat era de 17 a 14 a favor del
GE i EG Ballester de Girona,
però a la represa el Finques
Argent Handbol Igualada va
recuperar els 3 gols de diferència i tot i les oscil·lacions
del joc, els igualadins sempre
estaven a tocar dels de Girona, però al final i com sempre aquests últims partits,
el resultat va ser de 32 a 31.
Una llàstima perquè l’equip
no s’ho mereix però és el que
passa. La solució no és mágica, s’ha de continuar lluitant
i mirar de no arribar als últims minuts tant ajustats en
el marcador i s’han de conscienciar que els petits errors
durant el partit després es
paguen amb massa càstig.
El proper partit serà a Igualada contra el BM Barberà.

cultats la defensa local. Però
van saber resistir fins al minut 72, quan després d’un
refús de Noelia, les del Baix
Llobregat van reduir distàncies.
Els últims minuts van ser de
patiment, però amb el Pallejà
bolcat a l’atac, l’Igualada va
tancar el partit després d’un
contraatac de llibre, posant el
3 a 1 definitiu.
Amb aquest resultat les igualadines sumen 12 punts.
Aquest cap de setmana l’equip
no té competició de lliga.

L’Igualada Femení HCP goleja el Barberà i es classifica per
disputar la Copa Generalitat
HOQUEI / LA VEU

D

esprés de golejar al
UEH Barberà, les
igualadines continuen en la seva dinàmica guanyadora i es classifiquen ara
per disputar la Copa Generalitat, en la que hi participen
els dos primers classificats
dels dos grups de Nacional
Catalana. Serà el cap de setmana del 10 de febrer en una
seu encara per determinar.
L’Igualada va deixar senten-

ciat el partit a la primer part,
en el debut de la Maria Bonet i la Mariona Simon a la
màxima categoria d’hoquei
patins català, i s’arribava al
descans amb un 7-0 que deixava sense arguments a les
visitants.
A la segona part, amb menys
intensitat, les igualadines
tancaven el marcador amb el
definitiu 9-0 final i mantenia
el co-liderat del grup B amb
el CP Vilanova.
El proper partit tancarà de-

finitivament la primera fase.
Serà aquest diumenge a les
17:30 h, a la pista del CH
Mataró, que queda matemàticament relegat al grup 2
per a la segona fase.
De fet, ja coneixem a set
dels vuit equips que es classifiquen al grup 1: HC Palau
Plegamans, CP Vilanova, CP
Manlleu, CP Voltregà, CHP
Bigues i Riells, Vilassar HC i
Igualada Femení HCP. L’altra
plaça se la disputaran el PHC
Sant Cugat i el CH Lloret.

Tots els dilluns, «dia de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros*
ateneucinema.cat
*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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La selecció catalana de bàsquet podria Nani Roma i l’odenenc
jugar un amistós a Igualada
Àlex Haro ja preparen
general de l’Esport de la Ge- femenins i 6 equips mixtes i, les maletes pel Dakar
neralitat de Catalunya, supo- a banda, el campionat de bàsBÀSQUET / LA VEU

I

gualada ostentarà la Capitalitat del Bàsquet Femení l’any 2019. Aquest
passat dimecres van oficialitzar l’acord l’alcalde, Marc
Castells, i el president de la
Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), Joan Fa. Els
acompanyaven la regidora
d’Esports de l’Ajuntament,
Rosa Plassa, el vicepresident
de la FCBQ, Enric Prats, i el
president del Club Bàsquet
Igualada, Jordi Balsells.
D’aquesta manera, Igualada
agafa el relleu de Girona com
a capital del bàsquet català.
Anteriorment, l’any 2017, ho
va ser Sant Feliu de Llobregat.
Aquesta és una iniciativa de
la federació catalana, amb la
intenció de potenciar el paper
de la dona dins de l’esport, en
el marc d’una mateixa localitat i al llarg de tot l’any, amb
la col·laboració dels ajuntaments. La capitalitat d’Igualada, que comptarà també
amb el suport de la Diputació
de Barcelona i la secretaria

sarà l’any vinent la celebració
de diferents activitats, tallers,
jornades i competicions de
bàsquet femení a la ciutat.
Marc Castells assegurava que
“aquesta era una aposta necessària per posar en valor la
potència que té avui el bàsquet femení a casa nostra i
reconèixer l’esforç dels clubs i
esportistes que, al llarg de set
dècades, han contribuït a impulsar-lo”. El bàsquet es practica a la ciutat des de l’any
1925 i, des dels anys ’50, diferents clubs han jugat un paper important pel que fa als
equips femenins, com l’Acadèmia Igualada, l’Acadèmia
Cots, els Maristes, l’Escola
Anoia i, evidentment, el CB
Igualada i l’Escola Pia, que
avui compten amb 13 equips
i 139 jugadores i amb 3
equips i 35 jugadores, respectivament. Destaca igualment
el fet que els Jocs Escolars
de l’Anoia compten amb 48
equips femenins, el 3×3 van
tenir l’any passat 43 equips

quet aficionat que organitza
l’Ajuntament va comptar amb
6 equips més.

Portes obertes a un partit de
la selecció catalana
L’alcalde també va posar de
relleu l’aposta que s’està fent
des del consistori per millorar les instal·lacions municipals, amb accions com la
instal·lació de calefacció a
la Sala de Barri, l’increment
de l’oferta d’estacionament
al complex esportiu de Les
Comes i la construcció d’un
nou pavelló, que s’enllestirà
la propera primavera i que,
segons ha avançat, s’estrenarà amb un partit de bàsquet
femení. En aquest sentit, el
president de la Federació Catalana de Basquetbol, Joan
Fa, ha obert la porta a què,
sempre i quan les dates ho
facin possible i el calendari
de les jugadores s’adapti, es
jugui un partit de la selecció
catalana femenina al nou pavelló de Les Comes.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A

tres setmanes de
l’inici del raid Dakar,
els pilots i copilots
comencen ja a preparar les
maletes per tal de ser a primers d’any a Lima, la capital
peruana. La prova es disputarà només a Perú, sobre deu
etapes i 5.500 quilòmetres.
Entre els participants anoiencs hi participarà l’odenenc Àlex Haro que copilotarà a l’osonenc Nani Roma.
Això és el que diuen sobre la
prova peruana: “Ens trobarem amb un context diferent
de carrera, tota ella en un sol
país i amb un recorregut que
presenta molta sorra, moltes
dunes i poca pista”.
“Sorpresos pel gran nombre
d’inscripcions, hi haurà 534
participants, 17 de les quals
seran dones, que serà molt
bo per a la carrera”. “Estem
contents de saber una mica
més de la ruta, de les pistes i
de les etapes. Serà un Dakar
intens, amb deu dies de cur-

sa i amb menys quilòmetres
cronometrats. Per tant, serà
molt intens cada dia a nivell de quilometratge. En fer
menys quilòmetres saps que
tens menys possibilitats de
recuperar temps, però això
serà per a tothom igual”.
“Aquest any tenim el 307, un
número que no hem tingut
mai, però segur que serà un
bon número per un molt bon
cotxe”.
I és que Nani i Àlex afronten aquesta edició del Dakar:
“Molt motivats i satisfets de
la bona temporada que hem
fet, guanyant tres carreres: la
Baixa Hongria, el Turkmen
Desert i la Baixa Portalegre,
on vam poder rodar amb el
mateix cotxe que correrem al
Dakar, el que ens fa ser molt
optimistes de cara a tenir
un cotxe robust, fiable i ràpid, esperem que ens vagi tot
molt bé”.
Sens dubte la parella osonenca-anoienca serà un dels
equips favorits a la victòria
final a la categoria de cotxes.
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Marina Suria -CAI-, 2ª Sub-20 femení Sheila Avilés –CAI–, bronze
al Cros de Mollerussa
al Campionat d’Espanya de
Fernández amb 5’22”, 14è Ki- 18è Didac Soler amb 7’05”, i Trail Running
lian Busquets amb 5’27”, 16è 23è Aleix Sánchez amb 7’18”.

ATLETISME / LA VEU

Q

uaranta-cinc atletes
del C.A. Igualada Petromiralles participaren diumenge al matí a la
41ª edició del Cros Ciutat de
Mollerussa - Memorial J. Ignasi Culleré, disputat al parc
de la Serra amb organització
de la Regidoria d’Esports i
de l’A.A. Xafatolls, i que era a
més la 4a prova puntuable per
al G.P. Català de Cros de les
categ. Sub-16 - Sub-18 i Sub20, masc. i fem. El CAI Petromiralles encapçala aquesta
puntuació després de les 3
jornades inicials.
Els anoiencs assoliren un total de 3 podis, essent 2a Marina Suria en categ. Sub-20
fem., i eren 3rs. Carla Bisbal
en Sub-16 fem., i Martí Pain
en Sub-10 masc., a més d’altres destacades classificacions
en les diferents curses.
Marina Suria era 2a en categ. Sub-20 fem. amb 17’25”,
entrant 9a Èlia Ibarra amb
18’52”, per cobrir els 4.500 m.
de cursa.
Carla Bisbal entrava 3a en categ. Sub-16 fem. amb 7’55”,
seguida d’Anna Quero, 8a
amb 8’11”, sobre 2.000 m. de
cursa.
Martí Paín era 3r en Sub-10
masc. amb 4’24” sobre 1.100
m., seguit d’Iker Pérez, 4t
amb 4’29”, entrant 9è Guim
Jiménez amb 4’52”, 13è Albert

Iván Martínez amb 5’38”, i
18è Unai Adarve amb 6’03”.
Roger Suria era 6è en Sub18 masc. amb 13’25”, entrant
8è Riduan Boulbayem amb
13’31”, 11è Cesc Lacueva
amb 13’43”, 13è Gerard Farré
amb 14’15”, i 16è Jan Bisbal
amb 14’32”, sobre 4.000 m. de
cursa.
Paula Cambero era 6a en categ. Sub-14 fem. amb 6’17”,
seguida d’Aya Boulbayem, 8a
amb 6’21”, de Carlota Molla,
12a amb 6’27” i de Maroua
Ayyad, 24a amb 7’59” sobre
1.500 m. de cursa.
Hamza Zeroual era 6è en
Sub-14 masc. amb 7’58” sobre 2.000 m., entrant 13è
Marc Aguila amb 9’51”.
Sergi Santamaria era 7è en
categ. Sub-20 masc. amb
20’52” sobre 6.000 m. de cursa.
Outmane El Aggari era 8è
en Sub-12 masc. amb 6’22”
sobre 1.500 m., entrant 11è
Youssef Ayad amb 6’39”, 17è
Xavier Nogales amb 7’01”,

Berta Ferrús era 8a en Sub-10
fem. amb 5’06” sobre 1.100
m., entrant 12a Èlia Martinez
amb 5’17”, 13a Berta Márquez amb 5’22”, 16a Núria
Aguila amb 6’02”, i 17a Neus
Anguera amb 6’09”.
Berta López era 12a en Sub18 fem. amb 11’47”, seguida d’Anna Torras, 13a amb
12’03”, entrant 14a Marcela
Solé amb 12’10”, 15a Júlia
Solé amb 12’15”,16a Carla
Alemany amb 12’24” i 17a
Judit Ibarra amb 12’30” sobre
3.000 m. de cursa.
En Sub-12 fem. era 17a Berta
Ollé amb 4’53” sobre 1.100
m., entrant 22a Júlia Anguera
amb 5’39”, i 23a Ivette Ramon
amb 5’46”.
En Sub-16 masc. era 24è Jan
Solà, amb 13’48” sobre 3.500
m., seguit de Nil Cabello, 28è
amb 15’22”.
Pel que fa a la cursa Escolar
de categ. Sub-8 fem. Rut Sànchez era 18ª amb 3’53”, sobre 600 m. de recorregut.

ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del C.A. Igualada Petromiralles Sheila
Avilés, va assolir dissabte el 3er lloc i el Bronze
al Campionat d’Espanya Absolut de Trail Running, en
el Campionat de les categ.
Absoluta i Master disputat
conjuntament a la població
murciana de Cehegín, i que
va comptar amb la participació dels atletes estatals capdavanters de l’especialitat.

Sheila Avilés era 3ª en la
prova del Campionat estatal
Absolut fem. sobre 48,9 km.
i amb 3.100 m. de desnivell
positiu, amb un temps de 5h.
19m. 21seg., únicament superada per Azara García de los
Salmones (A. Corrales), guanyadora absoluta, i per Gemma Arenas (Indep.) 2ª classificada, en una gran actuació
de la montbuienca.
El guanyador masculí va ser
Albert Pujol (C.A. Vic) amb
4h. 35m. 43 seg.

Assemblea general el divendres 21
El Club Atlètic Igualada convoca a tots els seus associats a
l’Assemblea General Ordinària de l’entitat, que tindrà lloc
el proper dia 21 de Desembre
2018, divendres, a partir de

les 7,30 h. del vespre en primera convocatòria, i de les
8,00 h. del vespre en segona
convocatòria, a la sala de reunions de l’Estadi Atlètic Municipal d’Igualada
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L’Ateneu presenta nova programació amb Shirley
Valentine, Escape Room i La importància de ser Frank
Les propostes familiars de La Xarxa i les musicals d’Escena Sonora i Músiques de Butxaca també destaquen
en la quinzena d’actes previstos
TEATRE / LA VEU

U

na quinzena de propostes per als públics més
variats i de diversos gèneres, com el teatre, la música o
la dansa, conformaran la programació del Teatre Municipal
l’Ateneu, coordinada des del departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada,
per al primer semestre de 2019.
Per encetar l’any hi haurà un
concert de valsos i polques el
divendres, 4 de gener.
L’Orquestra Terres de Marca,
dirigida per Josep Miquel Mindán, oferirà valsos de la família
Strauss, escenes de l’opereta Der
Zigeunerbaron, fragments del
ballet Coppelia, de Leo Delibes
i la Marxa Radetzky. El concert
es farà amb la col·laboració de
L’Aula Escola de Dansa, Atrezzo Dansa i Arts Escèniques i
l’Estudi de Ballet Montserrat
Andrés.
La programació continuarà el
dissabte, 2 de febrer, amb La
lleugeresa i altres cançons. L’actor i director Ivan Benet debuta com a autor amb un thriller
musical amb tocs de David
Lynch, interpretat per Aida
Oset i produït per Teatre Nu.
El 23 de febrer arribarà La importància de ser Frank d’Oscar
Wilde, un espectacle sobre la
hipocresia social. David Selvas
ha dirigit aquesta producció
que, entre molts altres guardons, ha obtingut el Premi al
Millor Espectacle de Teatre Barcelona 2018.
Joel Joan i Hèctor Claramunt
han escrit i dirigit la comèdia
Escape Room. Què pot passar
quan dues parelles d’amics de
tota la vida queden per fer una
escape room, el joc de moda del
moment, al barri on fa poc s’ha
trobat el cadàver d’un home esquarterat? L’espectacle aterrarà
a l’Ateneu el diumenge, dia 24
de març.
El diumenge, 14 d’abril, els in-

tèrprets de Cor de Teatre tornen a la capital de l’Anoia amb
Troia. Una veritable odissea
que barreja La Ilíada i L’Odissea
amb música de Mozart, Verdi,
Wagner o Bach. Música a cappella amb trenta intèrprets a escena. El relleu el prendrà Mercè
Arànega, el 2 de juny, protagonitzant Shirley Valentine de
Willy Russell, dirigida per Miquel Gorriz. És la història d’una
dona, amb els fills fora de casa,
que viu empresonada per la rutina d’un matrimoni sense vida
i sense amor. Un monòleg que
parla de la possibilitat de canvi i
coratge de viure.
L’11 de maig, a les 9 del vespre
IT dansa se suma al Dia Mundial de la Danda igualadí. Una
companyia de dansa de prestigi, amb postgraduats de l’Insti-

tut del teatre, que celebra el seu
vintè aniversari amb tres coreografies: The Prom, In Memoriam i Whim
Divendres i dissabtes
musicals
A finals dels anys ‘90 van néixer els Cicles de Música a l’Ateneu, de la mà de l’Ateneu
Igualadí amb la complicitat i
suport de l’Ajuntament. Des de
fa algunes temporades, però, el
cicle va passar a anomenar-se
Músiques de butxaca, una proposta que, els divendres, porta
a l’escenari del teatre vetllades
amb concerts de petit format.
El divendres, 1 de febrer, hi
haurà la presentació de Rise
de The Sey Sisters. Un viatge
musical del gòspel a la música
africana i el soul de tres dones

negres nascudes a Catalunya,
un reflex de la seva pròpia lluita. El grup de pop català Arlet
és de Manresa i presentarà al
març els temes de Mil raons,
amb versions i temes propis que
parlen de l’amor, la vida i el fet
de fer-se grans. Una altra veu
jove és la de Pavvla que, amb
el seu segon treball Secretly hoping you catch me looking, porta
per bandera la provocació i una
actitud molt més transgressora
que al seu primer disc. Arribarà a Igualada el divendres, 12
d’abril. I, el 3 de maig, tancarà el
semestre Giant Rev, la banda liderada per l’igualadí Pau Sastre,
que presentarà el segon disc, ple
de cançons noves amb un caire
nou i eclèctic.
L’altra aposta musical és l’organitzada per la gestora cultural
El Gest. El Cicle Escena Sonora
proposa els nous treballs d’Anna Roig i Quimi Portet. D’una
banda, el 16 de
febrer Anna Roig i Àlex Cassanyes Big Band Project presentaran La tendresse. Hommage aux
belles chansons. I, de l’altra, Festa
major d’hivern és l’homenatge
de Quimi Portet a les festes majors de poble, que l’artista portarà a Igualada el 16 de març.
Els espectacles familiars
de La Xarxa
La Xarxa d’Igualada continua la
seva tasca de difusió d’espectacles per a tota la família i enceta
la temporada amb una companyia de casa, els Farrés Brothers
i Cia, que han estat guardonats
i han actuat per mig món amb
Tripula. Un espectacle per navegar fora del món deixant-se
endur per l’aire i la imaginació,
un viatge estàtic dins d’un globus que representaran el diumenge, 27 de gener. Zum Zum
Teatre, mentrestant, portarà el
10 de febrer el seu guardonat
espectacle La gallina dels ous
d’or, una faula que convida a reflexionar sobre la riquesa.

La jove companyia Ka Teatre,
de Montse Pelfort i Maria Berenguer, presentarà Kàtia el
diumenge, 24 de febrer. Un espectacle sobre l’adopció i la necessitat de trobar els orígens. I,
finalment, la companyia Sgratta
presentarà La princesa en texans
el diumenge, 17 de març, amb
una princesa molt especial que
ensenyarà que l’important no
és qui som, sinó com som. El
31 de març a les 6 de la tarda,
Xarxa Igualada tanca el curs
amb ‘Dintríssim’. Melodies modernes i lletres crítiques en un
espectacle interactiu per a tota
la família que us pentinarà els
‘chakres’.
Venda d’abonaments i
entrades
El Teatre Municipal l’Ateneu posa a la venda preferent
els seus abonaments a partir
d’aquest divendres, 14 de desembre. Se’n pot adquirir un
per a tres espectacles al preu de
45 euros o un de cinc espectacles per 55 euros.
Als abonats de la temporada
anterior se’ls mantindrà la butaca, sempre que confirmin
la seva renovació per telèfon,
en horari d’oficina trucant al
93 801 91 16 o per correu electrònica turisme@aj-igualada.
net abans del 12 de desembre,
indicant les obres escollides. La
venda d’entrades i abonaments,
sense cap taxa afegida, es durà
a terme al Punt de Difusió
Cultural i Turística (c/ Garcia
Fossas, 2), de dimarts a dijous
de 18:30 a 20:30h, els divendres de 19 a 21h i els dissabtes
i diumenges d’11 a 14h i de 18
a 21h. Els festius el servei està
tancat.
La venda d’entrades general,
serà a partir del diumenge, 16
de desembre, a la taquilla del
teatre i, a partir del dilluns, 17
de desembre, estaran disponibles al servei de venda online
del web www.ticketea.com.
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Un cabaret amb clau d’humor porta Mèxic al Teatre
de l’Aurora aquest cap de setmana
‘Y me morí. Cabaret mexicano tragicómico para tres difuntos’ està protagonitzat per l’igualadí Marc Tarrida,
Francesc Marginet i Abel Reyes
TEATRE / CRISTINA ROMA

A

quest divendres, dissabte i diumenge, el
Teatre de l’Aurora
acull un espectacle en clau
d’humor inspirat en la música i els contes mexicans sobre
la celebració de la mort que
compta amb l’actor igualadí Marc Tarrida a l’escenari
juntament amb els també actors Francesc Marginet i Abel
Reyes. Y me morí. Cabaret
mexicano tragicómico para
tres difuntos és la història de
tres morts misteriosos i avorrits de l’eternitat que decideixen muntar un cabaret per
parlar de la vida i de la mort:
de com la vida els va mortificar i com la mort els ha portat
la bona vida.
Ens hem trobat amb Marc
Tarrida i Francesc Marginet,
dos dels tres components
de Duo Fàcil (faltava l’Abel
Reyes) per parlar sobre Y
me morí. Cabaret mexicano
tragicómico para tres difuntos l’obra que presenten avui,
demà i diumenge al Teatre de
l’Aurora: com va néixer, com
ha estat la seva evolució, sobre projectes de futur i sobre
la il·lusió pel teatre que flueix
d’aquests joves actors sorgits
de l’Institut del Teatre.
Qui sou Duo Fàcil?
Marc: Duo Fàcil som una
companyia de tres persones
però ens diem “Duo” (i aquí
hi ha la gràcia -diu en Francesc-, així la gent es recorda
del nom...). Bé, en realitat
som tres amics que vam coincidir a primer curs a l’Institut
del Teatre i ens vam entendre
bé. Durant els diversos cursos vam anar fent projectes
junts i això era que el destí
ja ens estava dient que havíem de treballar plegats. Vam
anar fent algunes cosetes a
l’Institut i va començar a sorgir el nom de Duo Fàcil que
finalment és tal com ens anomenem.
Francesc: El resum és que
era una broma que se’ns ha
anat molt de les mans i que
s’ha convertit en una realitat. Però parlant seriosament,
qui acaba tenint bona part de
culpa de tot això és en Juanjo Cuesta, que és el nostre

director, que era ja professor
nostre a l’Institut del Teatre
i que arriba un bon dia i ens
diu que vol fer un espectacle
amb nosaltres i va sortir Y me
morí. Ens va proposar investigar sobre el tema de la mort
a Mèxic per veure què sortia
i després de treballar llargament sobre el tema ens vam
aventurar amb ell.
I el fet de fer una obra professional a Barcelona ens va fer

adonar que el tema ja anava
de veritat.
Marc: el Juanjo tenia ganes de
treballar amb nosaltres, d’investigar i nosaltres ens hi vam
llançar i vam anar muntant
aquest espectacle. Vam enviar
el dossier de l’obra a diferents
teatres i finalment, La Seca va
confiar en nosaltres.
Aquest és el primer espectacle que feu?
Marc: Ara n’acabem de fer un
altre, Bollywood, Bombay Barcelona (BBB) amb el qual hem
tancat temporada fa pocs dies
també a La Seca, amb una
resposta molt positiva.
Francesc: En aquesta ocasió
l’espectacle passa a l’Índia,
parla sobre el món de la immigració a Barcelona i està
inspirat en un amic nostre
que és immigrant indi.
Què podran veure els espectadors que vinguin aquest

cap de setmana a l’Aurora?
Marc: podran entendre que la
mort la tenim entesa de forma diferent a un altre país i
que pot ser entesa d’una altra
manera. Acabem l’espectacle animant la gent a morir.
Hem de veure que la mort no
té perquè ser un final fosc i
l’espectador podrà fer aquesta
reflexió que aquí, per cultura,
relacionem la mort amb un
fet trist -que ho és- però que

també pot tenir un vessant
més positiu.
Francesc: l’espectacle està
dividit en dos mons: el món
dels morts i el món dels vius,
i curiosament el món dels
vius és molt més trist i tràgic
que el món dels morts, que
nosaltres el representem en
forma de cabaret. Y me morí
és un cabaret de tres senyores
mexicanes que et conviden
a morir i venir al món dels
morts. Per l’altra banda hi ha
tres senyors mexicans que ens
expliquen els últims dies de la
seva vida. Enfrontem aquests
dos mons per veure les diferents versions de la mort però
de manera que l’espectador
s’ho passi bé.
És un espectacle en clau
d’humor i amb música per
parlar d’un tema tabú a la
nostra societat.
Marc: Sí, en clau d’humor, en
clau de música i en clau de

tragèdia també. Barregem la
tragèdia i la comèdia, i anem
passant de l’un a altre.
Francesc: El contrast aquest
permet donar més valor a la
tragèdia perquè la comèdia
entenem que et desarma com
a públic i la tragèdia entra
molt més directe i profundament a la gent. També és un
musical, tot i que abans de fer
aquest espectacle no en teníem ni idea de fer musicals,

però aquí cantem tots tres. A
Mèxic la música és part de la
genètica del país per tant no
la podíem obviar.
És un espectacle apte per a
tots els públics?
Marc: jo crec que sí, apte ho és
però els moments tràgics són
uns textos escrits de manera
molt poètica, molt literària i
potser que els més petits es
perdin una mica, però penso
que en general pot venir tothom a veure’ns.
Francesc: però com que hi ha
també molta música, molts
canvis de vestuari, molt color,
sobretot en les escenes de cabaret... tothom pot gaudir-ne.
El projecte que empreneu
conjuntament amb Líquido
Teatro, que és la companyia
del vostre director i del qual
n’ha sorgit les dues obres,
tindrà continuïtat?
Francesc: El Juanjo -que és de

Burgos però fa molts anys que
treballa aquí a Barcelona- té
la companyia Líquido Teatro
des de fa molt temps i amb la
qual ja ha dut a terme molts
espectacles, i la simbiosi de
les dues companyies, Duo Fàcil i Líquido Teatro ens permet sobretot a nosaltres sortir a la llum de l’escena teatral
catalana.
Marc: la fusió de les dues
companyies és molt còmoda
però ambdós som lliures per
fer el que vulguem i el que
vagi sorgint.
Francesc: en teatre has de
treballar amb qui t’entens
perquè és molta feina, molt
esforç, molts maldecaps i si
no t’entens amb el grup ja
pots plegar. Nosaltres tenim
la sort que ens hem avingut i
respectat i hem construït un
bon equip.
És complicat començar en el
món del teatre?
Marc: Uff! moltíssim. Nosaltres tenim la sort que el Juanjo ha confiat en nosaltres i
també d’haver trobat La Seca
que hagi apostat per nosaltres. I que tot plegat hagi anat
bé.
Francesc: cal pensar que de la
nostra promoció de l’Institut
del Teatre n’hem sortit 40 i
som 5 persones les que tenim
un projecte en marxa.
Marc: a part de la competència, amb la qual es pot conviure perfectament, és que no
hi ha recursos, no hi ha inversions. És molt complicat.
Horari i venda d’entrades
Les representacions de Y me
morí. Cabaret mexicano tragicómico para tres difuntos
tindran lloc divendres 14 i
dissabte 15 de desembre a les
21 h. i diumenge 16 de desembre a les 19 h. Després
de la funció de divendres, els
espectadors podran compartir les seves opinions en una
tertúlia que obrirem amb els
membres de la companyia.
Les entrades tenen un cost de
15 € i 12 € (amb els descomptes
habituals) es poden adquirir
per Internet i a la taquilla del
Teatre de l’Aurora (a la plaça
de Cal Font) una hora abans de
cada funció. Més informació a
www.teatreaurora.cat.
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La Festa Mundial del Cinema Curt’18 se celebrarà
també a l’Ateneu Igualadí
CINEMA / LA VEU

L

’Ateneu Igualadí s’adhereix a ‘El Dia més
curt’, la festa mundial
del curtmetratge, festa popular, participativa, lúdica i
festiva que reuneix a tots els
públics al voltant del curtmetratge mitjançant projeccions públiques i col·lectives.
La sessió oberta i gratuïta,
adreçada a un públic familiar, se celebrarà demà dissabte 15 de desembre a les 6 de
la tarda a la sala de socis de
l’Ateneu.
El programa que proposa
l’Ateneu és ‘Junior Beat’ (a partir de 4 anys), el cinema per a
joves més destacat del moment, petites grans pel·lícules
de la mà d’alguns dels millors
festivals especialitzats. Medi
ambient, fantasia, drets humans, esport, cultura audiovisual i educació en valors. Amb
pel·lícules procedents d’alguns
dels festivals membres de la
Catalunya Film Festival.

Curtmetratges:
- Batec de cor. Beth David,
Esteban Bravo (EUA, 4’,
2017, animació)
Quan el Sherwin es creua
amb el Jonathan el seu cor
li brolla del pit per seguir al
nen dels seus somnis. Ara,
Sherwin ha de perseguir el
seu propi cor abans que reveli els seus veritables sentiments.
Oniros Film Awards, World Animation Celebration,

Saraso ta Film Festival son
alguns dels festivals que han
acollit i premiat aquest curtmetrage d’animació.
- Are you volleyball?. Mohammad Bakhshi (Iran, 14’,
2017, ficció)
Un grup de sol·licitants d’asil
araboparlants arriba a una
frontera de parla anglesa i no
pot seguir endavant. Cada
dia hi ha conflictes amb els
soldats fronterers fins que el
voleibol es converteix en un

catalitzador que millora la
comunicació entre tots dos
grups. Guanyadora al premi a la millor pel·lícula del
BCN Sports Film Festival.
- Lucky Chiken. Gulliver
Moore (Regne Unit, 12’,
2016, ficció)
A un desgraciat forner li canvia la vida quan una gallina
màgica arriba per miracle
a la seva botiga. Una peculiar comèdia romàntica sobre un carnisser, un forner,
un fabricant d’espelmes…, i
un pollastre encantat. Lucky
Chicken ha estat present en
festivals com el Festival du
court métrage de París 2017.
- Heidi i el fabricant de sons.
Christian Frei (Suïssa, 14’,
2014, ficció)
Anuk, de nou anys, interpreta el paper de protagonista en la nova pel·lícula
d’Heidi. Plena de curiositat,
observa a l’equip de rodatge
i especialment el treball de
l’enginyer de so… El curt
va ser seleccionat al Festival

du Courtmetratge de Clérmont-Ferrand, al Sapporo
Short Festival i altres festivals
d’arreu el món.
- Dies de gat. John Frickey
(Alemanya, 11’, 2018, animació) Jiro, un nen petit, se sent
malalt. El seu pare el porta a
veure el metge que li diagnostica una afecció inofensiva.
Però sacseja el nucli de la
identitat del noi. Aquest film
es va estrenar a la Berlinale
2018 i ha guanyat premis a altres festivals de renom com el
Grand Prix del Stuttgart Festival of Animated Film.
- El núvol i la balena. Alyona Tomilova (Rússia, 4, 2016,
animació)
Una emocionant història sobre l’amistat entre un petit Núvol i una Gran Balena. El film,
que és sense diàleg, ens ofereix
un visual que atraurà els més
petits. El curtmetratge fou seleccionat al FICMA – Festival
de Cinema i Medi Ambient
2017, així com a l’Animafest i
el Girona Film Festival.

Nova oferta de cursos de català del Consorci
per a la Normalització Lingüística
LLENGUA / LA VEU

E

l Servei Local d’Igualada i el Servei Comarcal de l’Anoia
obren el període de matriculació dels cursos de català per a adults gener – març
2019.
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
organitza a tot el territori
cursos de català per a les

persones que volen aprendre a parlar en català amb
fluïdesa i correcció (nivells
inicial, bàsic i elemental) i
per a les que volen aprendre
a escriure’l (nivells intermedi, suficiència i superior).
Els certificats de nivell expedits pel CPNL són equivalents
oficialment
als
certificats de la Direcció General de Política Lingüística
i tenen una correspondèn-

cia amb els nivells del Marc
europeu comú de referència
(MECR).
La matrícula per al nivell
bàsic 1 és el 17 de desembre,
de 10 a 14 h. Per inscriure’s
a un curs cal acreditar el nivell que es té mitjançant un
certificat de coneixements
reconegut o bé fer una prova d’accés. Aquesta prova i
la matrícula general es fan
el 19 i 20 de desembre, de 10

a 14 h, i el 19, de 17 a 19 h, al
c. Lleida, 78 (Ig-nova).
El Servei Comarcal de Català de l’Anoia ofereix cursos
de nivells intermedi i suficiència en la modalitat en línia a través de la plataforma
Parla.cat. La inscripció i la
prova d’accés es fan el 19 i
20 de desembre, de 10 a 14
h, i el dia 20, de 16.30 a 19
h, a la plaça Sant Miquel, 5.
Hi ha una reducció del 70

% de la matrícula a aturats
i del 50 % a pensionistes, jubilats, famílies nombroses i
monoparentals, entre altres
descomptes.
La nova matrícula serà del 26
al 28 de març.
Per a més informació podeu
adreçar-vos al Servei Local
d’Igualada (c. Lleida, 78, igualada@cpnl.cat) o al Servei Comarcal de l’Anoia (pl. Sant Miquel, 5, anoia@cpnl.cat).

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
PROFESSIONALS DE LA CONSTRUCCIÓ

Reformes integrals de la llar
Projectes d’obra nova
Arquitectura / Decoració / Interiorisme
Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL

Av. Caresmar, 37 - Igualada - Tel. 93 801 91 94 - info@expoanoia.com - www.expoanoia.com
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La Biblioteca proposa un desembre farcit d’activitats
per a tothom
LLENGUA / LA VEU

L

a Biblioteca Central
d’Igualada proposa un
desembre ple d’activitats familiars, tallers i presentacions literàries per no
avorrir-se gens. De les propostes per al públic familiar
destaquen els dos BiblioLabs,
uns tallers creatius que tindran lloc el divendres 14 i el
dissabte 15, i per als quals és
necessari inscriure’s prèviament.
D’una banda, el divendres 14
a les 6 de la tarda es farà el
taller familiar «Crea un conte animat de Nadal!», en què
els participants podran elaborar la seva pròpia història
amb l’aplicació Scratch Jr., i
per això es demana que portin les seves pròpies tauletes
tot i que la Biblioteca en pot

deixar algunes. L’endemà dissabte, d’11 a 1 del migdia, la
Biblioteca es transformarà en
un espai de llum i color amb
la proposta “Descobrim Hervé Tullet. Colors i sons”, adreçada a infants de 3 a 6 anys
amb les seves famílies. En
aquest taller d’art, gaudiran
d’una bona estona creativa de
la mà dels àlbums il·lustrats
d’aquest autor francès. El taller anirà a càrrec de Carme
Borràs, Anna Toca i Núria Vinyals. Precisament la creativitat en els infants serà el tema
que es tractarà al taller de l’...
Ara t’ho explico, que es farà
el dimecres 12 de desembre a
2/4 de 4 de la tarda a la llar
d’infants La Rosella d’Igualada. Aquí els pares i educadors
que hi vulguin anar podran
compartir experiències i impressions sobre el tema i rebran també orientacions de
lectura.
El mes de desembre la màgia
dels contes és més present que
mai arreu, i per aquest motiu
el dimarts 11 de desembre la
Biblioteca celebra una Hora
del conte especial per descobrir La veritable història de la
fada de les dents a càrrec de
Mai tant teatre per a tothom,
organitzada pel Col·legi Ofi-

cial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.
3 presentacions i 1 taller
Les presentacions literàries
del mes van començar ahir
dijous amb el «Calendari del
bon consumidor», elaborat
per Ecomercaderet i Eixarcolant, amb les il·lustracions
d’Estela Martínez de Arenzana. El divendres 14 a la mateixa hora es presentarà el llibre
Teatre territori Tàrrega, del
fotògraf igualadí Josep Bou.
Es tracta d’un acurat recull
amb 100 instantànies captades en el transcurs de 25 anys
de la Fira de Teatre al carrer
de Tàrrega, amb textos de Pau
Llacuna. El dilluns 17 el meteoròleg Jordi Cruz parlarà de
3 nits de torb i 1 Cap d’Any,
el colpidor testimoni d’uns

fets que van afectar la comarca fa divuit anys, ja que hi va
morir una anoienca. El llibre
és un relat intens de l’episodi
de torb que assolà el Pirineu,
de forma terrible i sobtada,

els darrers dies de l’any 2000,
en què van perdre la vida un
grup d’excursionistes.
Finalment, i ja en plenes vacances nadalenques, el dijous
27, a les 7 de la tarda, la Biblioteca acollirà un entretingut taller de lectura en veu
alta adreçat a totes aquelles
persones que vulguin millorar aquesta habilitat: docents,
mares i pares, personal de biblioteques, clubs de lectura,
voluntaris de lectura i públic
en general. Anirà a càrrec de
la companyia Impro Barcelona i per participar-hi només
cal apuntar-se abans a la Biblioteca.

Presentació del llibre “Teatre Territori Tàrrega”,
amb fotografies de Josep Bou
LLIBRES / LA VEU

A

vui divendres, 14
de desembre, a les
19h, la Biblioteca
Central d’Igualada acollirà
la presentació del llibre Teatre Territori Tàrrega, amb
imatges del fotògraf Josep
Bou i text de Pau Llacuna. L’acte comptarà amb la
presència dels autors, de
l’alcalde d’Igualada i president de la Diputació de
Barcelona, Marc Castells, i
de l’alcaldessa de Tàrrega,
presidenta de la Diputació de Lleida i presidenta
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), Rosa Maria
Perelló.
El llibre suposa un treball
introspectiu i personal del

fotògraf igualadí Josep Bou i
la seva visió dels artistes i personatges que han passat per
la fira de teatre al carrer FiraTàrrega, un esdeveniment
cultural de referència, durant
vint-i-cinc anys. L’obra permet apreciar la visió estètica
i creativa de l’esdeveniment
per part d’un professional de
la fotografia amb una dilatada
trajectòria i nombroses distincions. Un relat fotogràfic
que recull l’evolució, la innovació i la transformació que
al llarg dels anys han experimentat les arts escèniques a
Catalunya. Les cent fotografies que ha seleccionat Bou per
aquest llibre són una mostra
que l’evolució tecnològica i
el món digital han conquerit
en les arts escèniques, però

també una constatació que
l’essència del teatre segueix
inalterable.
Josep Bou és membre fundador de l’Associació de Fotògrafs Professionals de Moda i
Publicitat d’Espanya, ha estat
guardonat amb nombrosos
premis nacionals i internacionals com la Medalla d’Or del
Festival de Nova York. És el
creador i director de la trobada Passanant Foto i té publicats onze llibres d’autor i dos
d’artista. Compta amb més de
cent exposicions individuals i
col·lectives arreu del país.
El llibre inclou també un
pròleg de set pàgines sobre
la trajectòria de FiraTàrrega
per part del seu exdirector
executiu, Pau Llacuna, que
aporta al llibre un text en què

reflexiona sobre l’evolució de
la fira des del seu naixement i
fins l’actualitat. L’obra l’editen

l’Ajuntament de Tàrrega, la
Diputació de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
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Els Pastorets d’Igualada: 60 any, 60 Nadals
Els Pastorets de l’Esbart Igualadí celebren aquest Nadal
seixanta anys de representacions ininterrompudament
TEATRE / LA VEU

A

quest any els Pastorets
d’Igualada celebren la
seva 60a edició, una
efemèride molt especial per a
ells i per a la qual han preparat
un seguit d’activitats que es faran a Igualada durant aquestes
properes festes nadalenques.
Francesc Ferrer, director dels
Pastorets, remarcava la rellevància d’aquestes seixanta edicions de Pastorets a la nostra
ciutat que s’han dut a terme
de manera ininterrompuda
des del 1959, una fita que pocs
Pastorets de Catalunya poden
explicar. “Hi ha d’altres Pastorets que tenen més anys que
nosaltres però en alguna època o altra han aturat les representacions per reprendre-les
un temps després, cosa que no
hem fet els Pastorets de l’Esbart Igualadí”.
Durant l’acte de presentació
del 60è aniversari, Francesc
Ferrer també va voler fer va-

ler la gran tasca de disseny
que està duent a terme el Joan
Sallent, que és qui ha fet el dibuix de la cartelleria d’aquest
any i que ja va ser qui va fer
l’anterior, el 2011, així com
els dibuixos de l’auca. També
va voler destacar la tasca d’en
Jordi Solé tant en el disseny
de decorats com en el disseny
dels programes, utilitzant noves tecnologies que permeten
actualitzar els decorats, substituint els antics de paper per
d’altres fets amb nous materials i amb tècniques innovadores. “Mitjançant un programa
informàtic hem pogut substituir el foc real que fèiem servir
en l’escena de les calderes -que
era un xic perillós tenint en
compte que alguns dels deco-

El 29 de desembre
Igualada es convertirà
en l’infern més gran de
Catalunya

rats encara són de paper- per
una projecció que dóna una
imatge molt real” explicava
Francesc Ferrer. “També ens
permet donar moviment a
altres decorats”.
En Jordi Solé comentava
que aquestes tècniques s’han
exportat a altres Pastorets
de Catalunya a través de la
Coordinadora, de la qual en
formen part dels Pastorets
igualadins. “Entre tots compartim i aprofitem al màxim
tots els recursos dels que disposem”.
Activitats per celebrar el
60è aniversari
Èlia Ferrer va desgranar les
activitats especials que es
durant a terme aquests propers dies per celebrar els seixanta anys.
- El mes passat es va fer un
càsting per trobar una Verge
Maria i un arcàngel Sant Gabriel al qual es van presentar
moltes noies i de les quals
ens van resultar escollides
tres.
- Demà dissabte dia 15, els
Pastorets van al mercat de
la Masuca. La Marta i el Jeremies han d’anar a comprar
per a tots els pastors.
- El divendres 21, el Lluquet
i el Rovelló donaran coca a
la Cantada de Nadales de la
plaça de l’Ajuntament.
- El dissabte 22 els Pastorets
se’n van a patinar sobre gel a
cal Font. El Lluquet, el Rovelló i el Satanàs es perseguiran
sobre patins.
- El dissabte 29 Igualada tindrà l’Infern més gran de Ca-

talunya: tothom qui vulgui es
pot disfressar de dimoni per
acompanyar-los i es cremarà
l’Ajuntament. Aquest serà un
acte amb foc que comptarà
amb la col·laboració dels Diables d’Igualada i es convidarà dimonis d’altres Pastorets
de Catalunya que vinguin a
l’infern d’Igualada.
Funcions d’enguany
Els Pastorets de la temporada 2018-2019 tindran cinc
representacions:
- 23 de desembre. A les

11:45h. Sessió matinal reduïda
- 26 de desembre. A les 17:30h.
- 30 de desembre. A les
11:45h. Sessió matinal reduïda.
- 30 de desembre. A les 17:30h
- 13 de gener. A les 11:45h.
Sessió matinal reduïda
Les entrades es poden reservar ja a www.elspastorets.
com o a través de l’app dels
Pastorets d’Igualada on, a
més de molta informació, hi
trobareu un divertit joc per
entretenir-vos tot caçant dimoniets.

10% dte a tots els subscriptors de LA VEU

2X1

Dies: 23 i 26 de desembre

. Porta’ns aquest val a la taquilla
o bé a l’agència de viatges Fer Frans.
. Porta també el carnet de subscriptor + DNI

Promoció no acumuable

retalla i entrega el val
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Creactiva’t al Museu! proposa
un taller per confeccionar un fermall
per al Patge Faruk

“Cinema Paradiso” en
pantalla gran a l’Ateneu
Cinema

MUSEUS / LA VEU

CINEMA / LA VEU

Q

uina joia es pot regalar a un patge reial?
Coincidint amb els
75 anys de l’arribada a Igualada del Patge Faruk, el Museu
de la Pell d’Igualada convida
a participar en Una joia per al
Patge Faruk un taller familiar
per aprendre a fer un fermall
ben especial, combinant pell
amb altres materials. Caldrà
triar el retall de pell més adient pel disseny que es vulgui
fer i embellir-lo amb vidrets,
perletes i granadura de fantasia.
Aquest taller, adreçat al públic familiar, és una de les activitats vinculades a l’exposició Faruk. Històries del 28 de

desembre, que es pot veure
al Museu fins el 13 de gener i
que recull, a través d’històries i d’emocions, els 28 de desembres des dels inicis de la
festa dels Reis a Igualada fins
l’any 1991, repassant diversos
esdeveniments a través de
fotografies, documents, indumentària i objectes de tota
mena.
El taller d’aquest diumenge
començarà a les 12h i s’adreça
a famílies amb infants a partir
de 8 anys. L’admissió és gratuïta però l’aforament és limitat.
Programa Creactiva’t al Museu!
El programa Creactiva’t al
Museu! Diumenges familiars al Museu de la Pell reuneix deu propostes mensuals

molt variades, que van des de
tallers diversos a contacontes, visites o activitats lúdiques. L’objectiu és posar en
valor l’experiència de crear i
d’aprendre gaudint en família, al voltant de les exposicions temporals i les col·leccions del Museu, la història i
l’expressió de la cultura local.
Aquesta és una iniciativa del
Museu de la Pell i del departament de Promoció Cultural
de l’Ajuntament d’Igualada,
amb la col·laboració de l’Escola Municipal d’Art i Disseny
Gaspar Camps, els Moixiganguers d’Igualada, Ingravita, el
Museu Molí Paperer de Capellades, la Comissió de la Cavalcada de Reis d’Igualada i la
Diputació de Barcelona.

Espectacle Pastorívol a l’església de la
Sagrada Família
POESIA-MÚSICA / LA VEU

E

l proper diumenge, a
les 6 de la tarda, amb
una interpretació fragmentada de “L’Estel de Natzaret”, de Ramon Pàmies, tindrà
lloc a l’església de la Sagrada
Família la presentació d’un
espectacle de música, poesia
i cant, amb el títol genèric
“Nadal, pàgines d’or vell”. Un
repàs sintetitzat a la història pastorívola d’Igualada de
després de la guerra fins al
moment present. Un document important, no solament
per a les persones que ho van

viure, sinó per a gent de diferents edats involucrada en
aspectes culturals de la ciutat.
El guió és original de l’escriptor i rapsode Jaume Ferrer
un dels pocs intèrprets vius
dels primers anys d’aquella
etapa teatral nadalenca, amb
la participació molt activa
i eficaç, tant en la idea com
en la plasmació escènica, del
també escriptor i rapsode, i a
més poeta, Lleonard del Rio i
Campmajó. En les lectures de
personatges destacats del text
de l’Estel, de Ramon Pàmies, es compte amb persones
que hi havien intervingut. Al

costat de Ferrer, que havia
encarnat el “Naïm”, hi haurà
Josefina Pàmies en el “Sant
Miquel” i Josep Maria Morros
en el “Satanàs”, amb Adoració
Aliberch de narradora. I Lleonard del Rio i Joan Bernadí,
que cantaran temes dels personatges “Jonàs” i “Mathathíes”.
Part destacada de l’espectacle
serà la intervenció de l’”Agrupació Coral La Llàntia” i de la
“Coral de Santa Maria”, dirigides respectivament per Josep Bernadí i Coni Torrents,
amb les pianistes de les corals
Mònica Carvajal i Maite Torrents. Oferiran la partitura
de “L’Estel de Natzaret”, una
bella música de Mn. Miquel
Ferrer, que motiva intèrprets
i sedueix espectadors.
Col·labora, en la publicitat,
el Departament de Cultura
de l’Ajuntament, i la Parròquia amb la cessió de l’església. L’entrada serà gratuïta,
per bé que hi haurà “taquilla
inversa” en sortir, perquè lliurament es pugui fer, de forma
voluntària, un donatiu per
sufragar altres despeses inevitables. En definitiva, una
penúltima oportunitat -s’ha
dit- per recordar uns temps
i uns textos, preciosos, realment “pàgines d’or vell”, que
van camí de l’oblit. No s’ho
perdin.

C

inema Paradiso (1988)
serà la propera pel·lícula de les sessions
Cinema Total. En pantalla
gran i en versió original subtitulada en espanyol, es projectarà el diumenge 16 de desembre a les 21:30h a l’Ateneu
Cinema d’Igualada.
Cinema Paradiso és una història d’amor pel cinema. Es
tracta d’una sensacional producció italiana que es va endur l’Òscar i el Globus d’Or
a la millor pel·lícula de parla
no anglesa, a més de 5 premis
BAFTA. Una obra mestra del
cinema sobre l’amor incondicional, l’amistat, la infància i
els somnis. Amb un dels finals més emocionants de tots
els temps. El drama, la màgia,
la innocència i la nostalgia
per una època que ja no tor-

narà conformen aquesta declaració d’amor al setè art que
és Cinema Paradiso.
Dirigida per Giuseppe Tornatore, amb la meravellosa
música d’Ennio Morricone, i
memorables interpretacions
de Philippe Noiret i Jacques
Perrin, Cinema Paradiso
narra la història de Salvatore, un nen d’un poblet italià
on l’únic passatemps és anar
al cinema. Subjugat per les
imatges en movement, el noi
creu cegament que el cinema
és màgia, fins que l’Alfredo,
l’operador, accedeix a ensenyar-li els misteris i secrets
que s’amaguen darrere d’una
pel·lícula. Salvatore va creixent i arriba el moment en
què ha d’abandonar el poble i
buscar-se la vida. Trenta anys
després rep un missatge en
què li comuniquen que ha de
tornar a casa.

Cosmos Quartet actuarà
al Musicalbruc

MÚSICA / LA VEU

C

osmos Quartet, quartet de corda, del qual
en formen part dos
exalumnes de l’Escola de Música de Capellades han obtingut el primer premi en el
prestigiós 13è Premi BBVA
Montserrat Alavedra que
es celebra a Terrassa biennalment i està premiat amb
20.000 euros distribuïts en la
participació a diversos concerts en els auditoris més importants del país.
Des de l’Escola de música de
Capellades volem felicitar als

quatre components del grup
Helena Satué i Bernat Prat,
violins; Lara Fernández, viola; i Oriol Prat, violoncel, per
l’obtenció d’aquest prestigiós
premi i pel seu compromís
amb la música de cambra que
dignifica la cultura musical
del nostre país.
Si els voleu escoltar, aquesta
setmana teniu una bona ocasió per fer-ho. El proper dissabte 15 de desembre seran a
la 5a edició de Musicalbruc,
el concert començarà a les
22h a la sala Can Cases del
Bruc, carrer Bruc del mig, 55.
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Concert de cançons de
Diumenge, Teatre Igualadí en benefici
Nadal a la Sagrada Família de La Marató
amb “Les Pastes de la iaia” TEATRE / PEP VALLÈS
MÚSICA / LA VEU

S

ón molt joves, es diuen
“Les Pastes de la Iaia”
(@lespastesdelaiaia)
i
formen el nou grup “sense
gluten” d’Igualada que vol revolucionar l’escena musical
a casa nostra. Aquest proper
divendres 14 de desembre farà
un inèdit i sorprenent concert
de versions de cançons inspirades en les festes nadalenques a l’Església de la Sagrada
Familia. Les Pastes de la Iaia és
una banda jove que barreja estils tant dispars com pop-rock,
ska, funk, rumba o reagge.
La iniciativa del concert neix
gràcies a una iniciativa de Nou
Centre, l’associació d’establiments de la zona nord d’Igualada i ha estat possible gràcies
a la col·laboració de l’església
de la Sagrada Família, que
aquest proper mes de gener
compleix 50 anys d’història.
El seu rector cedeix el temple
per a aquest esdeveniment,
perquè, en certa manera enceta els actes de commemoració que es faran el proper any
amb motiu d’aquest aniversari. El concert compta amb la
col·laboració de l’Ajuntament
d’Igualada i de Digitrack Media en la sonorització.
El Concert promet ser original i sorprenent. La banda
estrenarà, a més, en directe,
el seu primer tema propi i
una versió inèdita del tradi-

cional Himne del Patge Faruk.
El grup, nascut el passat mes
d’agost, versionarà i adaptarà
al seu estil, entre d’altres, de
temes de l’artista australiana SIA, Santa’s coming, Es un
Desig de Josep Thió, el What
Christmas means to me d’Stevie Wonder o el mogut, Jingle
Bells Rock de Marsalis i fins a
més de 10 temes que durant
70 minuts prometen ser veritables sorpreses.
Les Pastes de la Iaia són un
grup de 8 joves músics, de 17
a 19 anys, la majoria formats
a l’Escola de Músics d’Igualada. Va néixer aquest passat
mes d’agost. Fins ara han tocat
versions de diferents grups,
però tenen l’aspiració de compondre els seus propis temes.
Aquesta serà la seva tercera
actuació, després de debutar
el mes d’agost a les festes del
Carrer de la Tossa i Travessies
i de sorprendre amb el seu estil desenfadat i de gran qualitat al Festival Naturveg, també
organitzat per Nou Centre, el
passat mes de setembre.
Les Pastes de la Iaia el composen vuit músics d’Igualada,
Calaf, la Torre de Claramunt
i Orpí. Són Biel Jorba (piano), Eduard Torres (veu i violí), Lola Bosser (baix), Omar
Salcedo (trombó), Pau Sanuy
(bateria), Magali Baulida (guitarra), Mireia Castells (guitarra) i Albert Boix (trompeta).

E

l proper diumenge serem molts els catalans
que ens mourem per
aconseguir diners destinats a
la investigació per millorar la
supervivència de les persones
que tenen o tindran la malaltia del càncer.
Comediants, un dels grups de
Teatre de l’Ateneu Igualadí,
contribuirà voluntàriament
per aquesta causa, representant el dissabte 15 de desembre a les 7 de la tarda a l’Ateneu, l’obra teatral “A l’armari
i al llit al primer crit”. La recaptació de les entrades a un
preu de 8€ anirà íntegrament
per La Marató.
Comediants de l’Ateneu Igualadí es va crear al novembre
del 2014 estrenant la primera
obra “L’amor venia amb taxi”
durant la Festa Major d’Igualada del 2016, amb una primera posada en escena a l’Espelt i
posteriorment a Rubió.
L’any 2017 i continuant amb
la presentació durant la festa
gran, es va estrenar “A l’armari
i al llit al primer crit, original
de Lluís Coquard, obra vodevilesca en dos actes.
Va ser a partir de l’octubre
d’enguany que Comediants va
demanar al capelladí Pep Vallès, si es volia fer càrrec de la
direcció amb la intenció de recuperar l’obra i especialment

de donar-li un caire més actual i dinàmic i poder-la presentar novament a diferents
escenaris del nostre país.
Així doncs, el passat 2 de desembre es va presentar a Masquefa dins la festa de Sant Eloi
recollint molts aplaudiments
del públic que durant tota la
representació va gaudir amb
el grup igualadí.
Una comissió d’aquest grup
va fer la proposta a l’Ajuntament d’Igualada que va acollir
de molt bon grat que el proper dissabte es representi per
aquesta bona causa.
Seguidament i encarant un
nou projecte, l’elenc està treballant en una nova estrena
que està prevista per la propera Festa Major d’Igualada.
L’estiuet del senyor Martí ,
obra còmica amb sis actors i
actrius en el repartiment.

Enriqueta Aribau, presidenta de Comediants agraeix
la constant col·laboració de
l’Ateneu Igualadí que posa a
disposició del grup els locals
d’assaig així com a l’Ajuntament i al seu personal tècnic
per les facilitats d’utilització
de l’escenari i el teatre per presentar al públic el seu treball.
Actualment han començat els
tràmits administratius per tal
de formar part de la Federació
de Grups Amateurs de Teatre
de Catalunya.
També volen donar les gràcies
a tants igualadins i poblacions veïnes que els ha fet costat
durant les seves estrenes i els
conviden dissabte a les 7 de la
tarda per veure “A l’armari i al
llit al primer crit” col·laborant
així per la bona causa de La
Marató 2018. Fins dissabte a
l’Ateneu.

Demà, lliurament de premis del
Concurs de Teatre de Piera
TEATRE / LA VEU

El passat dissabte dia 1 de
desembre es va acaba el 42
concurs de teatre de Piera ,
enguany hi segons la comissió organitzadora, ha estat un
any amb un alt nivell de interpretació per part dels grups
participants i també amb una
bona assistència de públic en
les representacions ,tenint una

mitja d’entre 50 i 70 persones
per representació .
Per l’esforç que representa organitzar aquest concurs de teatre i la feina que porta ,es pot
considerar pels habitants que
te Piera una bona assistència? ,
be fet aquesta reflexió ,els diré
que aquest any han passat per
Piera 9 companyies vingudes
de Terrassa, Teia, Centelles,
Calaf, Abrera, La Garriga, sant

Joan de Vilatorrada i Barcelona (Gracia) , representant totes elles diferents generes de
teatre .
Demà dissabte es celebra en
un conegut restaurant de Piera el sopar de cloenda i entrega
de premis d’aquest 42 concurs
de teatre , i la propera setmana
tindran puntual informació
dels grups i persones guardonades en aquest concurs .
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Dissabte, la Galàxia Poètica recitarà
per la Marató

Concepció Ramió a la
trobada anual de la JOCIT

POESIA / LA VEU

MÚSICA / LA VEU

L

a Galàxia Poètica és un
projecte cultural de poesia que té lloc mensualment a la ciutat d’Igualada,
organitzat per l’Associació
Cultural Galàxia (entitat
cultural sense ànim de lucre
d’Igualada que té la finalitat
de donar suport a la música i
a la poesia a través de petits
projectes).
Cada mes es recita poesia de
diferent temàtica. Aquest dissabte 15 de desembre tothom
qui vingui a recitar poesia, la
temàtica triada és Nadal-Hi-

vern-Solidaritat...
El poeta o la poetessa pot
venir acompanyat o acompanyada d’una altra disciplina
artística com per exemple la
música, la dansa, la pintura…
S’han inscrit diferents poetes, poetesses i músics per
a l’ocasió: Neus Gili, Bep
d’Utxí, Projecte Mau, Paola
Maita, Alfons Mula, Margarida Bernús, Franc Guinart,
Montserrat Aloy, Albert
Claramont, Eusebia Fanega,
Narcís Viarnès i Josep Ma
Solé …
Presenta l’acte, Mònica Socias
de Tarragona, amiga, poeta i

periodista.
Tots/es els/les participants,
l’entitat i el públic assistent
podrà fer una donació per a
contribuïr en la investigació
sobre la malaltia del Càncer,
a favor de la Marató de tv3.
Aquesta Galàxia Poètica tindrà una durada més extensa
de l’habitual per tal de ser
més participativa i solidària
a través de la poesia i la música.
L’acte començarà a les 18 h i
finalitzarà aproximadament
al voltant de les 8 del vespre.
Moltes gràcies, us hi esperem!!

Concert de la Coral Laroc al Festival
MusicVeu a Vilafranca del Penedès
MÚSICA / LA VEU

D

iumenge tindrà lloc
una nou concert del
festival
MusicVeu
a Vilafranca del Penedès.
Es tracta de l’actuació de la
Coral Laroc que serà a les 7
de la tarda al Fòrum Berger
Balaguer.
La Coral Laroc és melodia,
ritme, originalitat, cultura,
esforç i emoció. Nascut el setembre de 1991, aquest cor
coral de Vilafranca del Penedès compta amb una quaran-

tena de cantaires i una àmplia
i dilatada trajectòria amb
concerts i intercanvis tant nacionals com internacionals.
La Coral Laroc cultiva un
repertori variat, sovint amb
acompanyament instrumental.
Sota la direcció de Judit Camprubí, la Coral Laroc de Vilafranca de Penedès presenta
al Festival MUSiCVEU l’espectacle Cançons del món,
una actuació on es combinen
diferents estils musicals per
gaudir d’un viatge per visi-

tar i conèixer, mitjançant les
cançons, la cultura, els sentiments i la llengua de diferents
racons del món. La bossanova, els espirituals i el jazz,
entre d’altres, són un petit
tastet dels diferents estils del
concert.
Tot un repertori de temes,
acompanyats per piano, instruments de percussió i molts
d’ells cantats «a cappella»,
combinant variades posades
en escena, per tal de trobar
diferents sonoritats i colors
en les veus de la coral.

L

a compositora igualadina Concepció Ramió va ser enguany la
responsable de compondre i
dirigir l’obra d’encàrrec que
es va treballar i interpretar en
la sisena edició de la JOCIT,
Jove Orquestra d’Intruments
Tradicionals de Catalunya i
que va tenir lloc a La Bisbal
d’Empordà entre el 6 i el 9
de desembre passats i que va
aplegar una cinquantena d’intèrprets, alumnes i professors
de tot Catalunya per a conrear plegats una obra de nova
creació. Una orquestra molt
singular que es crea cada any
tot fent confluir els diversos
instruments tradicionals de
la nostra geografia: des dels
instruments de cobla, a tot
tipus de gralles, sacs de gemecs, tarotes, flabiols, acordions i violins en un conjunt
que, lluny de ser rudimentari,
cada dia presenta més potencial i flexibilitat i les millores en els instruments han
possibilitat que actualment
un conjunt tan singular sigui
capaç d’interpretar tot tipus
de llenguatges musicals.
L’obra composta per Concepció Ramió, Origen i Triomf,
representa el passat, present
i futur del nostre poble i s’articula en quatre moviments:
1: Oratge i tempesta, albada i
esclat. 2. Cants de la terra i del

mar. 3. El llegat i la festa. 4.
Ofec, alliberament i plenitud.
A través del simbol i la descripció dels quatre elements
de la natura, aire, aigua, terra
i foc, l’obra presenta una paleta múltiple de formes d’expressió: des dels efectes més
descriptius i tímbrics fins les
melodies més planeres, i fàcils, amb caràcter més històric i modal algunes, amb d’altres més actuals i inspirades
amb la cançó tradicional, totes elles noves i originals però
construïdes amb els petits
motius, com maons, de melodies tradicionals i emblemàtiques existents, tot això
passant també per moments
de teatralització. L’obra acaba amb una versió temàtica
transformada l’himne nacional d’Els Segadors.
El concert que va coronar la
trobada va tenir lloc el passat diumenge 9 de desembre
al Teatre Mundial de La Bisbal. S’està treballant perquè
durant l’any l’obra pugui ser
interpretada en d’altres escenaris de la geografia catalana,
entre ells Igualada.
La trobada anual de la JOCIT és un esdeveniment ideat i organitzat per l’Escola de
Música tradicional de Tarragona, El Tecler, i enguany va
ser la presitigiosa escola de
cobla Conrad Saló de La Bisbal d’Empordà l’amfitriona
que va acollir la trobada.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Orquestra de jazz

V

oleu les vostres festes lluïdes i animades? Contracteu a
“The Bird Boys”, Orquestra de
Jazz d’Igualada. Representant: Adelí
Casulleras, carrer de sant Sebastià, 6,
d’aquesta ciutat”
Aquest era l’anunci que va inserir-se al
programa de la Festa Major, de 1935,
amb un retrat dels components de
l’esmentat conjunt musical, junt a una
monumental “pajarita” de paper, fent
referència al nom de “bird”.
En aquell mateix any, van tenir cura
d’amenitzar els actes particulars del Círcol Mercantil dels dies 26 i 27 d’agost.
Té dansant, als jardins, amb exhibició
de balls moderns per una anomena-

da parella de ball de la ciutat comtal,
amb l’orquestra “The Bird Boys”, de la
localitat, i a la nit, Ball de societat a la
platea del teatre.
A l’endemà, altre Té dansant i luxós
Ball de Societat, als jardins i a la platea
del teatre, respectivament, amenitzats
pel susdit conjunt musical local.
Recordem que el músic, Adelí Casulleras, també formà part - si la memòria
no ens falla - de la també igualadina
orquestra “The Nigtingale Boys”, i després de la guerra, la Triunfal Orquesta
i a la Banda Municipal d’Igualada.
Fou també director musical d’algunes
obres teatrals presentades al Centre
Catòlic.
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EXPOSICIONS
NADAL AL COR

Maria Àngels Oliva Torras.
Un recull de poemes nadalencs
que ens conviden a descobrir i a
compartir la riquesa dels nostres
sentiments més vitals que resten
amagats dins nostre
Del 10 de desembre a l’11 de gener
al Punt de lectors de la Biblioteca
Central.

ESTAMPA’T.
SERIGRAFIA

Del disseny a l’estampació. Aquesta exposició recull el procés creatiu
utilitzat en la realització de samarretes serigrafiades amb il·lustracions i missatges tipogràfics. Mostra

de treballs de l’alumnat de 2n Assistència al Producte Gràfic Imprès
Del 3 al 21 de desembre a La Gaspar
Sala d’exposicions

FARUK. (HISTÒRIES
DEL 28 DE DESEMBRE)

En el 75è aniversari del Patge Faruk,
aquesta exposició repassa la seva relació tan especial amb la ciutat i amb
els Reis,
Del 16 de novembre al 13 de gener
a la sala d’exposicions del Museu de
la Pell

TERRITORI

Núria Riba
Conjunt d’obres pictòriques que ens

volen traslladar a diferents poblacions d’arreu on l’artista fa una visió
personal del que ella veu i la plasma
sobre la tela
Fins el 6 de gener al vestíbul del Teatre de l’Aurora.

DE ROSEBUD A
BOXCOM. 25 ANYS,
PENSANT, CREANT
I PRODUINT
COMUNICACIÓ

El 15 de desembre de 1993 es va inaugurar la productora audiovisual
Rosebud Films. Una empresa nascuda amb la finalitat d’oferir serveis de
vídeo a particulars i empreses.

Del 14 de desembre al 6 de gener
a la Sala Municipal d’Exposicions

TERRA AMUNT,
TERRA AVALL

Fèlix Plantalech.
Pintura
Del 29 de novembre de 2018 al 12
de gener a Artèria, espai d’art

9054KM

Un recorregut pels 25 anys d’agermanament entre la comunitat de
Nueva Esperanza (El Salvador) i
Igualada.
Fins al 29 de desembre a la Sala
d’Exposicions de la Biblioteca
Central

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

L’AUGA i el Teatre de l’Ateneu ofereixen un merescut tribut a
qui ha esdevingut tot un personatge igualadí, el Patge Faruk

A

la darrera edició de l’AUGA es va retre un sentit
reconeixement a la figura
del Patge Faruk, a propòsit del 75è
aniversari anys de la seva presència
a Igualada; tot des de la incontestable connexió Patge Faruk i Teatre
de l’Ateneu. Això és, Eduard Creus
i Josep Munné van presentar de
manera pautada però àmplia la longeva presència del Patge a la nostra
ciutat amb una pregona referència
històrica no exempta de nombrosos
records i curiositats a les quals s’hi
va sumar una oportuna lectura d’en
Carles M. Balsells.
Això és, aprofundint en la història
d’aquest certificat missatger de SS.
MM. els Reis d’Orient, no es pot
obviar que -originàriament per a la
Festa de Reis- Igualada ja comptava amb uns primers personatges -els Heralds- com
a responsables de la recepció i del seguici dels Tres
Reis, endemés d’uns nuncis reials que escrivien i llegien els actes a l’entorn de la seva arribada a la ciutat.
En qüestió de temps, i amb motiu de la satisfactòria
acollida que any rere any dedicaven els igualadins a
aquest festeig, la Comissió gestora de la Cavalcada
dels Reis, de la mà de Lluís Valls, a l’any 1943, va concebre la figura del Patge Faruk, en tant que un enviat
o emissari reial capaç de transferir uns valors morals
i ètics als infants en la línia d’educar l’obediència envers els pares; amb la pertinent confecció d’un llibre
“blanc i negre” sobre el bon o mal comportament de
la mainada. I, passava a ser el Patge Faruk –nom del
rei Faruk d’Egipte, un rellevant jutge del bé i del mal,
qui es constituiria com la figura misteriosa i invisible, en permanent contacte amb SS. MM. (Melcior,
Gaspar i Baltasar), a qui les criatures escoltarien els
seus missatges radiofònics en al·lusió a la seva bona
o mala conducta. De retruc, en aquella època, l’atenció màxima de tota la família per a escoltar el Patge
Faruk va arribar a generar, i encara segueix generant,
un encadenat de divertides anècdotes i de situacions

força compromeses en l’àmbit d’algunes llars.
Una anys després, aquest il·lustre personatge, també popularitzat en diversos municipis veïns, va voler participar de la festa igualadina tot entrant en
contacte viu i directe amb tots el nens i nenes de la
ciutat, àdhuc amb tots els familiars i acompanyants
amb la gran missió de transmetre un missatge de
pau i germanor; i, naturalment de posar en valor
la requerida bona conducta de cada persona. Endemés, la premsa igualadina –inicialment, des de
la Revista VIDA- i també, més endavant, la televisió local, s’han anat fent ressò de tot el que gira a
l’entorn del personatge del Patge Faruk i de la seva
pròpia presentació davant dels nens i nenes, aquella
data tan assenyalada que és el dia 28 de desembre;
una aparició pública que data del 1950 i que ha contribuït a escriure una immensa memòria viva de la
seva històrica presència.
Al costat de la memorable icona que apunta a ser
l’explicita edició del Llibre blanc i del Llibre negre
sobre el comportament de la mainada des del 1943,
no és menys important la creació de l’himne i els
motius que el van configurar per tal d’exaltar i donar prestigi a la persona del Patge Faruk, no sense

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

una voluntat de concedir-li perpetuïtat. I, és en aquest sentit, que
Lluís Valls (a tombants dels anys
quaranta) va confeccionar un primer esbós versificat per a lloar no
solament la missiva del Patge Faruk
sinó també el delit i la joia de tot
Igualada envers l’acte entusiasta de
la seva vinguda. Aquesta peça poètica va convertir-se ben aviat en
famós i més que popular “Himne”
que, a l’any 1953, la mateixa Comissió de la Cavalcada va demanar al
mestre Joan Just de musicar; essent
interpretada per una banda de música durant l’acte de benvinguda del
Patge Faruk, el mateix any. Seguidament, d’aquest himne s’han anat
reeditant tant la lletra com la música, fins a l’expressió d’unes distintes
i recents adaptacions musicals.
Tanmateix no podia faltar una concisa referència
a la “carta”, de la qual se’n troben dades des de la
crida a la primera Cavalcada. Posteriorment, d’ençà
les posteriors crides, la carta es va dipositar durant
anys a les bústies del Centre Catòlic. Més tard, a
l’any 1952, aquesta carta -confeccionada amb un
full de paper i un sobre amb el segell i la imatge
del Patge Faruk o bé SS. MM. els Reis d’Orient- ja
passaria a ser lliurada per cada criatura i de manera
personal al mateix Patge Faruk, el dia 1 de gener;
en el context d’un escenari tan emblemàtic com el
Teatre de l’Ateneu, i en tant que un dels grans esdeveniments festius de la Comissió de Reis.
Finalment, per a brodar aquest acte de memòria i
ple d’elogis, cal fer esment a un brillant acompanyament melòdic -a quatre mans- de les pianistes Maite Torrens i M. Teresa Roig, així com la no menys
brillant interpretació de l’Himne del Patge Faruk
per part d’un grup de cantaires (mares i fills) d’una
coral; als quals també va acompanyar un públic
summament receptiu.
FOTO: Manel Marimon
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AGENDA
DIVENDRES 14
BIBLIOLAB
Igualada
Crea un conte animat
Sessió familiar on els participants elaboraran el seu conte a través de la creació de
personatges, sons i històries amb l’aplicació Scratch Jr.
Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Central
CONCERT DE NADAL
Igualada
Les Pastes de la iaia. Concert d’adaptacions de nadales tradicionals a càrrec del
grup local Les Pastes de la iaia.
Divendres a 2/4 de 9 del vespre a l’església
de la Sagrada Família
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
“Teatre territori Tàrrega”, de Josep Bou
Acurat recull amb 100 instantànies del fotògraf igualadí Josep Bou captades en el
transcurs de 25 anys a FiraTàrrega – Fira
de Teatre al Carrer, amb textos de Pau Llacuna.
Divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central
TEATRE
Igualada
“Y me morí”
Un espectacle en clau d’humor inspirat en
la música i els contes mexicans sobre la celebració de la mort. Amb l’actor igualadí
Marc Tarrida.
Divendres a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora
CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui
Trobada de lectors que han llegit el llibre
“Dr. Pearson”, de Xavier Moret.
Divendres a 2/4 de 4 de la tarda a l’Ateneu del nucli antic

DISSABTE 15
NADAL MARKET
Igualada
Iniciativa comercial de productes de disseny i artesania a Igualada. L’objectiu del
mercat és oferir una selecció de disseny
i qualitat per regalar durant les festes de
Nadal.
Els caps de setmana fins el 23 de desembre a l’Empremta de Gràfiques Vilanova
TEATRE
Igualada
“Y me morí”
Un espectacle en clau d’humor inspirat en
la música i els contes mexicans sobre la celebració de la mort. Amb l’actor igualadí
Marc Tarrida.
Dissabte a les 9 del vespre al Teatre de
l’Aurora
BIBLIOLAB

Igualada
“Descobrim Hervé Tullet. Colors i sons”
A càrrec de Carme Borràs, Anna Toca i
Núria Vinyals. Taller d’art amb els contes
d’Hervé Tullet, adreçat a famílies amb infants de 3 a 6 anys.
Dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca
Central

Igualada
“Y me morí”
Un espectacle en clau d’humor inspirat en
la música i els contes mexicans sobre la celebració de la mort. Amb l’actor igualadí
Marc Tarrida.
Diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de
l’Aurora

GALÀXIA POÈTICA
Igualada
Poesia de temàtica “Nadal, Hivern”
Tens l’oportunitat de venir a recitar poesia
amb acompanyament d’un altre art: pintura, dansa, teatre, música....
Diumenge a les 6 de la tarda a l’Espai Cívic Centre.

TALLER
Igualada
“Una joia per al Patge Faruk”
Quina joia regalaries a un patge reial? Ara
que el Patge Faruk fa 75 anys, et convidem
a fer-ne una amb retalls de pell, vidrets,
perletes i granadura de fantasia.
Diumenge a les 12 del migdia al Museu de
la Pell.

TEATRE
Igualada
“A l’armari i al llit al primer crit”
Comèdia vodevil en dos actes. Hi ha algú
que està impacient esperant la seva cita,
somiant que passarà la millor nit de la seva
vida: res més lluny de la realitat..
Dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
TEATRE
Igualada
El Lluquet, el Rovelló i el Satanàs patinen
sobre gel. Amb motiu del 60è aniversari
dels Pastorets, tres dels protagonistes estaran patinant sobre gel.
Dissabte a les 7 de la tarda a la pista de
gel.
TEATRE
Igualada
La Verge Maria, Sant Josep i el burro busquen posada. Estan buscant allotjament
i algú que els aculli perquè pugui néixer
l’infant Jesús. Per això es passejaran per la
Fira de Nadal
Dissabte a les 7 de la tarda per la Fira de
Nadal
MARATÓ PER LA MARATÓ
Piera
Tallers de dibuix, dansa, sardanes, concerts, xerrades, música disco, jocs esportius...
Dissabte de les 9 del matí a mitjanit a la
pista de Ca n’Aguilera.
FESTIVAL SOLIDARI
Capellades
VIII Festival solidario por 1kg. Actuacions
diverses. Organitza Coro romero Vigern
de la Cabeza.
Dissabte a les 5 de la tarda al Teatre la
Lliga.
MÚSICA
El Bruc
Festival Musicalbruc. Concert a càrrec de
Cosmos Quartet. “El quartet a Viena”
Dissabte a les 10 del vespre a Can Casas

DIUMENGE 16
TEATRE

MÚSICA
Igualada
“Llum i color amb La Marató”
Espectacle musical de playback en col·laboració amb La Marató de TV3 a càrrec
del grup de Play Back ‘Llum i Color’ de
l’Associació de gent gran d’Igualada, del
Casal del Passeig.
Diumenge a les 6 de la tarda al Teatre
Municipal l’Ateneu.
MÚSICA I TEATRE
Igualada
“Nadal, pàgines d’or vell. Resum històric
pastorívol a Igualada (1940-2018)”
“L’Estel de Natzaret”, text de Ramon Pàmies i música de Mn. Miquel Ferrer. Amb la
coral La Llàntia i coral de Santa Maria.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’església de
la Sagrada Família.
PASTORETS INFANTILS
Calaf
Assaig obert de la primera part de l’obra en
benefici de la Marató de TV3.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí a la sala
Folch i Torres del Casal.
CONCERT-VERMUT
Calaf
Concert-vermut amb The Buckets Brothers.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al cafè del
Casal.
MÚSICA
Els Hostalets de Pierola
Concert de Nadal a càrrec de l’Orquestra
Simfònica Sant Cugat, dirigida per Josep
Farré, en què ens oferiran valsos, polques,
obertures, nadales, sardanes.
Diumenge a les 6 de la tarda a la parròquia de Sant Pere.
MÚSICA
Piera
“On és en Bonny?”. Cantata sobre el medi
ambient a càrrec dels alumnes de l’Aula de
Música.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia al Teatre
Fomente.

DILLUNS 17

MÚSICA
Igualada
Quartet Altimira. “Concert de Nadal, Festa Vienesa”. Luís Peña, Maria Flores, David
Andújar i Mariona Tuset presentaran “La
festa vienesa” i intentaran reproduir la festa de música de cambra on van tocar junts
Haydn, Dittersdorf, Mozart i Vanhal. Organitza AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal l’Ateneu.
MÚSICA
Igualada
Setmana de concerts d’alumnes de l’EMMI
En aquests concerts, els alumnes viuen
l’experiència de tocar en públic i poden
mostrar el treball realitzat durant el trimestre.
De dilluns a divendres a partir de 2/4 de 6
de la tarda a l’Escola de Música.
PRESENTACIÓ LITERÀRIA
Igualada
Presentació del llibre “3 nits de torb i 1
cap d’any”. El meteoròleg Jordi Cruz relata
en aquest llibre uns fets que van colpir el
Pirineu fa divuit anys, ja que hi va morir
l’anoienca Mònica Gudayol.
Dilluns a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central.

DIMARTS 18
XERRADA
Capellades
“La promoció de la salut i prevenció de
malalties a través de al psicologia” amb la
psicòloga Cristina Estrada
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre a la Biblioteca El Safareig

DIMECRES 19
CLUB DE LECTURA
Igualada
Els lectors d’aquest club de la Biblioteca es
troben per comentar la novel·la “El túnel”,
d’Ernesto Sábato.
Dimecres a les 7 de la tarda a al Biblioteca Central
CLUB DE LECTURA
Sta. Margarida de Montbui
Trobada de lectors que han llegit la novel·la “21 maneras de hervir una rana”, de
Rafa Moya..
Dimecres a les 7 de la tarda a la Binlioteca Mont-Àgora

DIJOUS 20
PREMIS
Igualada
Lliurament de premis del Concurs de Pessebres. L’Associació de veïns de Sta. Caterina, Carme i travessies organitza cada any
aquest concurs tradicional
Dijous a les 7 de la tarda a la Biblioteca
Central
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Visita guiada el segon dissabte de mes, amb
sortida a la seu de l’A ECOM a les 11.30 h
Visites guiades concertades per a grups el
segon i l’últim dissabte de cada mes.
Per a grups i escoles es concerten visites a
mida, però la visita al castell és externa
Telèfon de contacte: 93 809 60 02.
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Vol robar el Nadal
Estrena • El Grinch
RAMON ROBERT /

T

al i com ens informa la popular Wikipedia, Theodor Seuss
Geisel (1904-1991) va ser un
escriptor i caricaturista nord-americà, conegut pels seus llibres infantils
escrits sota el seu pseudònim, Dr.
Seuss. Va publicar més de 60 llibres
per a nens, que sovint es caracteritzen
pels seus personatges imaginatius i
jocs gramaticals. Dr Seuss va escriure
llibres tan populars com Hop on Pop
o Com el Grinch va robar el Nadal!,
que té com a personatge principal al
Grinch, El Lorax i El gat barreter. Servint-se de contes i imatges surrealistes,
les obres de Seuss desperten la imaginació dels lectors alhora que tracten
temes essencials com el deteriorament
del medi ambient o l’adquisició de la
pròpia identitat. El constant joc de
paraules (rimes, trisíl·labes, etc) converteix seus textos en obres gairebé
intraduïbles. L’any 1984, Dr. Seuss va
rebre una menció especial del premi

Pulitzer, per la seva contribució a la literatura infantil.
Ideat per Dr. Seuss, El Grinch és una
mena de gnom. Esdevé alhora símbol
del Nadal i parodia del consumisme
i el mercantilisme nadalenc. La seva
primera aparició va ser en un llibre
infantil de 1957. Nou anys després
reapareixeria en un especial de televisió, obtenint tanta popularitat que el
seu creador va accedir a escriure més
contes sobre el personatge. La televisió tornaria ha produir dos programes
sobre ell, mentre que la seva primera pel.lícula per a cinema arribaria a
l’any 2000, caracteritzat pel còmic Jim
Carrey. Aquella pel.lícula va rebre crítiques contràries, però importants beneficis de taquilla.
I vet aquí que ara ens arriba una nova
pel.lícula sobre El Grinch, aquesta vegada en format d’animació. Realitzada
per Yarrow Cheney i Scott Mosier, en
aquesta nova aventura el nostre protagonista determina fer-se passar per
Santa Claus i robar el Nadal. De tot

plegat en surt una comèdia plena d’inventiva i diversió, especialment brillant en els seus apartats tècnics i estètics. Molt millor que la pel·lícula amb

Amics distants

Reprenent la vida
Estrena • The rider

Cicle Gaudí • Les distàncies

RAMON ROBERT/

RAMON ROBERT /

E

motiu drama dirigit pel cineasta xines-americà Chloé Zhao.
The Rider va guanyar al Festival
de Cinema de Cannes el premi de la
Quinzena de Realitzadors, a més va
tenir quatre nominacions en els Independent Spirit Awards de 2018. La
pel·lícula relata una història inspirada
en fets reals sobre un home dit Brady
Jandreau, que va ser una de les estrelles del circuit de rodeos de Texas i un
talentós entrenador de cavalls. Però
Brady sofreix un accident que l’incapacita per tornar a muntar. Quan
torna a casa seva, s’adona que l’únic
que vol fer és seguir muntant a cavall i
participar en els campionats de rodeo.
En un intent per reprendre el control
de la seva vida i superar les seves frustracions, Brady emprèn un viatge a la
recerca d’una nova identitat i del significat del que és ser un home lliure al
cor d’Amèrica.
Lírica, assossegada i punyent, la pel·

Jim Carrey. Alguns comentaristes han
assenyalat, però, que aquest Grinch no
és massa fidel ni respectuós amb l’esperit original del Dr.Seuss.

E

l dijous 20 de desembre, a les
vuit del vespre, a l’Ateneu Cinema i dintre del Cicle Gaudí, el
Cine-club presenta la producció del
2018 Les distàncies, dirigida per Elena
Trapé.
L’Olivia, l’Eloi, el Guille i l’Anna viatgen a Berlín per visitar per sorpresa el
seu amic Comas, amb l’excusa del seu
trenta-cinquè aniversari. Però ell no
els rep com esperaven i sembla que el

temps i la distància han obert una ferida profunda que posarà a prova l’amistat que els unia.
Premiat a Màlaga i candidat als Gaudí
(pel·lícula, direcció i actriu secundària), el film d’Elena Trapé, autora de
la notable Blog, s’erigeix en una de les
produccions catalanes més estimulants
de la temporada, un retrat generacional entre el thriller i el drama, tendre
i lúcid, molt ben interpretat: impecables Alexandra Jiménez i Miki Esparbé
en els papers protagonistes i, per descomptat, la nominada María Ribera

lícula és refereix a les ensopegades i
caigudes d’un home de l’Oest americà, en període contemporani. I malgrat aquestes ensopegades i accidents,
al digne esforç de tornar-se a aixecar
i reprendre el camí. Aquesta és una
de les produccions independents
nord-americanes més destacades dels
últims anys. Per cert, el personatge de
Brady Jandreau és interpretat pel propi
Brady Jandreau.

matrícula oberta
curs 2018 - 2019
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RALPH ROMPE INTERNET
Estats Units. Animació. De Rich Moore i Phil Johnston.
Ralph, el dolent dels videojocs i seva companya Vanellope
hauran de jugar-s’ho tot viatjant per les xarxes a la recerca
d’una peça de recanvi que salvi Sugar Rush, el videojoc de
Vanellope. Per complicar més les coses, Ralph i Vanellope
depenen dels ciutadans d’Internet, els anomenats ‘ciudanets’
perquè els ajudin a desenvolupar-se en aquest perillós món.
Seqüela de “Trenca Ralph” (2012)
MIAMOR PERDIDO
Espanya. Comèdia romàntica. D’ Emilio Martínez-Lázaro. Amb Dani Rovira, Michelle Jenner, Antonio Resines.
Mario i Olivia s’enamoren bojament. Una tarda, plantejant-se que tota relació s’acaba, acaben trencant. Durant la
bronca, Miamor, el gat adoptat per tots dos i que només atén
si li parlen en valencià, fuig i desapareix. Durant un temps
Olivia donarà per mort a l’amor i al gatet, mentre Mario el
manté amb vida d’amagat

SUPERLOPEZ
Espanya. Comèdia. De Javier Ruiz Caldera. Amb Dani Rovira, Alexandra Jiménez, Julián López.
Des de la seva arribada a la Terra procedent del planeta Chitón, la vida de Juan López no ha estat fàcil. Amb superpoders és difícil no destacar. Poder volar, llegir la ment, tenir
supervisió o aturar un comboi del metro perquè no descarrili ... i tornar després a l’oficina, esforçant-se a ser un tipus
normal, no ha estat gens senzill per a ell. Apareix llavors el
malvat Skorba
EL GRINCH
Estats Units. Animació. De Yarrow Cheney i Scott Mosier. .
Per Nadal, els vilatans pertorben la seva pacífica solitud amb
celebracions cada vegada més desmesurades i sorolloses. El
Grinch s’adona que només hi ha una manera de recuperar
una mica de pau i silenci: robar el Nadal. Decideix fer-se
passar per Santa Claus, fent-se amb un ren molt peculiar
per tirar del seu trineu. Alhora, a Vila Qui, una nena dita
Cindy-Lou, plena d’esperit nadalenc, planeja amb els seus
amics atrapar Santa Claus
THE RIDER
Estats Units. Drama rural. De Chloé Zhao. Amb Brady
Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau.
Brady, que va ser un talentós entrenador de cavalls, sofreix
un accident que l’incapacita per tornar a muntar. Quan torna a casa s’adona que l’únic que vol fer és muntar a cavall
i participar en concursos. En un intent per reprendre el
control de la seva vida, Brady emprèn un viatge a la recerca
d’una nova identitat i del significat del que és ser un home
al cor d’Amèrica
LA BUENA ESPOSA
Regne Unit. Drama. De Björn Runge. Amb Glenn Close,
Jonathan Pryce, Christian Slater.
Joan Castleman és una bona dona, de bellesa madura i natural, la dona perfecta. Però la veritat és que porta quaranta
anys sacrificant els seus somnis i ambicions per mantenir
viva la flama del seu matrimoni amb Joe Castleman. Però
Joan ha arribat al seu límit. En vigílies del lliurament del
Premi Nobel de Literatura a Joe, Joan decideix revelar el seu
secret més ben guardat
ANIMALES FANTASTICOS
Regne Unit. Fantasia. De David Yates. Amb Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Johnny Depp
Complint amb la seva amenaça, Grindelwald reuneix seguidors,amb el propòsit d’ alçar als mags pura sang per regnar
sobre totes les criatures no màgiques. En un esforç per frustrar els plans de Grindelwald, Albus Dumbledore recluta al
seu antic alumne Newt Scamander, qui accedeix a prestar la
seva ajuda, sense conèixer els perills que esperen

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
(Dimecres dia de l’espectador)
VIUDAS
Dv: 20:30
Ds: 19:00/22:00
Dg: 19:00
Dll: 19:30
Dc: 20:45
Dj: 17:30 (VOSE)
EL GRINCH
Dv: 18:30
Ds: 17:00
Dg: 17:00
Dll: 17:30
Dc: 18:45
LAS DISTANCIAS (Cicle Gaudí)
Dj: 20:00

Casal
St. Martí de Tous
LA BUENA ESPOSA
Dg: 18:00
THE RIDER
Dg: 19:40

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA AUDITORI
SUPERLOPEZ
Dv i Dg: 18:30
Ds: 16:30
BOHEMIAN RHAPSODY
Dv i Dg: 20:30
Ds: 20:40
RALPH ROMPE INTERNET
Ds: 18:30
Dg: 16:15
SALA PETITA
MIAMOR PERDIDO
Dv: 18:30/20:30
Ds i Dg: 16:30/18:45/20:45

Preparació
Exàmens Cambridge
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/RALPH ROMPE INTERNET
Dv: 18:00/20:20/22:40
Ds: 15:45/18:00/20:20/22:40
Dg: 15:45/18:00/20:20
Dll a Dj: 18:00/20:20
1/RALPH ROMPE INTERNET (CAT)
Dg: 13:00
1/DURANTE LA TORMENTA
Dm: 22:40
1/OVERLORD
Dg i Dll: 22:40
2/MORTAL ENGINES
Dv a Dll Dc i Dj: 17:00/19:30/22:00
Dm: 17:00/22:00
2/MORTAL ENGINES (VOSE)
Dm: 19:30
2/MORTAL ENGINES (3D)
Dg: 12:45
3/ BOHEMIAN RHAPSODY
Dv Dll Dc i Dj: 17:10/19:45/22:20
Ds: 16:40/19:45/22:20
Dg: 12:35/16:40/19:45/22:20
Dm: 17:00/22:20
3/ BOHEMIAN RHAPSODY (VOSE)
Dm: 19:45
4/ SUPERLOPEZ
Dv Dll a Dj: 18:20/20:30
Ds: 16:10/18:20/20:30
Dg: 12:00/14:05/16:10/18:20/20:30
4/ VIUDAS
Dv a Dj: 22:45
5/ RALPH ROMPE INTERNET
Dv Ds: 17:00/19:20/21:40
Dg: 12:15/14:40/17:00/19:20
Dll Dm i Dj: 19:20
Dc: 17:00/19:20
5/ RALPH ROMPE INTERNET (VOSE)
Dm: 17:00
5/ RALPH ROMPE INTERNET (3D)
Dll i Dj: 17:00
5/ DURANTE LA TORMENTA
Dg Dll Dm i Dj: 21:40
6/ EL GRINCH
Dv Dll a Dj: 17:50
Ds: 15:50/17:50/20:00
Dg: 11:55/13:45/15:50/17:50
6/ ROBIN HOOD. FORAJIDO, HEROE,
LEYENDA
Dv Dg Dll Dc i Dj: 20:00/22:30
Ds i Dm: 22:30
6/ ROBIN HOOD. FORAJIDO, HEROE,
LEYENDA (VOSE)
Dm: 20:00
7/ EL GRINCH
Dv i Ds: 17:10
Dg: 13:00/15:00/17:10
7/ ANIMALES FANTASTICOS
Dv a Dg Dll Dc i Dj: 19:30/22:15
Dm: 22:15
7/ ANIMALES FANTASTICOS (VOSE)
Dm: 19:30
7/ HA NACIDO UNA ESTRELLA
Dll a Dj: 17:00
8/MIAMOR PERDIDO
Dv Dll a Dj: 18:30/20:45/22:50
Ds: 16:30/18:30/20:45/22:50
Dg: 12:30/14:30/ 16:30/18:30/20:45/22:50
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

HORITZONTALS: 1. Es fan per riure i es busquen per emprenyar / 2. No és un addicte
a l’opi, és un preparat. Ratlla subterrània / 3. És a la lluna i no està sola. No ha superat les
mancances de la guerra. De conya a l’examen / 4. Estiri fort per darrere. Preus per ordre de
llista / 5. Pintura de guerra cosmètica. Fumigo l’accés a la gasolinera / 6. Vistiplau al castell
de focs. Ningú els vol, tothom els tracta d’escorrialles. Continua a la lluna / 7. Breu descans
abans de la recessió total. No és prou intuïtiu però protegeix, empara / 8. Mercader fraudulent infiltrat al govern precedent. Intents de Moure la Terra / 9. Basques per la fi que fan els
calois. És qüestió de Moisès el pavimentador / 10. Per la mètrica un peu, per la zoologia un
dit. És difícil, car queda a tocar de mar / 11. La fi del món. Seleccionador sense competició.
Persona non grata a Dallas / 12. Recipient per grills. Amic?, però si no és ni conegut! / 13.
Passar pel colador de la premsa. Barques amb tots els ets i uts.

10 11 12

1
2
3
4
5

VERTICALS: 1. Del vegetal que es reprodueix pel cor del poli. Que profund, vist des de
baix! / 2. Introducció a l’epistemologia. De l’antic teló d’acer, la regió amb menys classe
obrera. Pronom xinesc / 3. Comparació que val per mil. Planta tan sonora que resulta
addictiva / 4. El petit escriptor mallorquí?: no, una peça de l’escut. Quantitat per cent però
ascendent / 5. Tecnologia dels 70. Concentrat en poques paraules. Actrius sense actius / 6.
Llaunes que solen actuar en cor. Delegació navarresa al Llenguadoc / 7. Al tancar aquesta
edició. Roques volcànico-gallinàcies. Capella per resar a la romana / 8. En una casa així
s’hi sol calar foc. Pila tan perpètua com el cosmos mateix / 9. Es baralli davant dels nassos
del jutge. Quan s’asseu de cames creuades sembla un ós / 10. Tripliquen l’entrenament.
Penjaments anguniosos que es diuen. Primer graó de l’escala / 11. Cordes que no diuen
mai que no. Il·lustrat amb imatges de sants / 12. Global i sense fissures, com un bon vodka.
No els cal estudiar per ser les més aplicades.

6
7
8
9
10
11
12
13

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Troba les 7 diferències per Cristina Homs

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:
El temps d’un desplaçament
pot ser un temps perdut
o pot ser un temps agradable que
ens enriqueixi amb un valor afegit.
www.taxisigualada.com

Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com
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RESTAURANTS

Escudella i carn d’olla

Per publicitat a

Esmorzars, dinars (menú diari i festius)

Ingredients

sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups
obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

(per a 8 persones)

• 1 tros - Costella de vedella
93 806 65 96 Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada

C/ del Retir, 40
08700 Igualada
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com - info@hotel-robert.com

93 804 24 51
671 669 047

publicitat@veuanoia.cat

--

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

• 1 punta - Costella de xai (brot del pit)
• 1 - Careta de porc
• 1 - Peu de porc
• 1 - Tros de cua o d\’os d\’espinada
• 1 tros - Os de pernil
• 1 quarter - Gallina o pollastre
• 2 talls - Cansalada viada
• 2 - Botifarres blanques
• 2 - Botifarres negres
• 4 - Patates
• 2 - Pastanagues
• 1 branca - Api
• 1 - Xirivia
Per fer la pilota:
• 1 - Nap
• 1 - Porro
• 150 g - Carn de vedella picada
• 1/2 - Col
• 150 g - Carn de porc picada
• 1 grapat - Cigrons remullats • Farina de galeta o molla de pa
• Sal
• 1 - All trinxat
• Farina
• Julivert trinxat
• Aigua
• 1 - Ou
• 300g - Galets
• Pebre

Elaboració

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta amb secció de tapes

· Esmorzars

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63

www.nouurbisol.com

En una olla amb aigua freda poseu-hi les carns, menys les botifarres i la carn de la pilota.
Feu-ho bullir 1 hora i afegiu-hi els cigrons.
Al cap d’una altra hora afegiu-hi les verdures menys les patates.
Mentrestant, barregeu tots els ingredients de la pilota i treballeu-los una estona fins que quedin ben lligats, doneu-hi una
forma ovalada.
Després d’una altra hora de cocció de l’escudella, afegiu-hi les
patates, les botifarres, la pilota enfarinada i una mica de sal.
Deixeu-ho coure mitja hora més i quan tot estigui cuit, separeu
el brou i feu-hi bullir la pasta.
Serviu primer la sopa i després la carn d’olla (podeu separar la
carn i les hortalisses i tallar la pilota i les botifarres).
Variacions.
En lloc de cigrons s’hi poden posar mongetes.
Es pot posar canyella en pols a la pilota.
La sopa es pot fer amb macarrons o amb arròs i/o fideus.
Per Nadal, de vegades, es farceixen els galets per a la sopa.
Es poden afegir mandonguilles a la sopa.
S’hi pot afegir un tros de sagí enfarinat al caldo.
A la sopa de fideus i arròs s’hi pot posar unes fulles de col escaldades. S’hi pot afegir oca. Les crestes, pedrers, colls, potes i
altres menuts, també es poden fer bullir amb la resta de carn
d’olla. La sang i el fetge del pollastre es poden afegir a la sopa
tallats a daus i fregits. Hi ha qui posa a sobre la tapa un plat amb
aigua i mongetes seques; quan les mongetes s’arruguen, les pela
i les afegeix a l’olla. Es poden afegir pinyons a la pilota.
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PLANXISTERIA
GELABERT S.L

SORTEIG
railhome.com

SORTEIG
2 ENTRADES

2 Entrades

902 22 09 22

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

www.yelmocines.es

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER
A més, si ets subscriptor de La Veu
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el
carnet de subscriptor

676 959 431
10% DE DESCOMPTE
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

93 804 88 52

www.museudeltraginer.com

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada.
Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE
www.planxisteriagelabert.com

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

SORTEIG D’UNA
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

93 131 35 58

www.ingravita.cat

93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

MÙSIQUES DE BUTXACA

I.H.C.
SORTEIG
DE 2 ENTRADES PER
AL TEATRE DE L’AURORA

93 805 00 75

SORTEIG
DE 2 ENTRADES

www.igualadahc.com

93 804 42 57

SORTEIG DE

www.musiquesdebutxaca.cat

* C/ del Retir 40
08700 Igualada
93 804 24 51

2

ENTRADES

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
Signatura
amicsdelamusica@gmail.com
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PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i
omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!
Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Entrades Hoquei

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Bicicleta

Entrades Teatre Aurora

Val de xapa i pintura

Escalada

Entrades Cine Ateneu

Entrades Música de Butxaca

TOTS ELS SORTEJOS

El subscriptor o lector de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes fins el 26/12/2018. En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode
d’extracció la butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades. La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades
queda doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.
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La Coral de Santa Maria
celebrà la festa patronal
de la Immaculada

En record de

Antoni Padró i Nadal

ESGLÉSIA / LA VEU

Que ens ha deixat el passat 7 de desembre a l’edat de 88 anys.

A.C.S.
La teva esposa: Alejandra Cabeza; fills: Toni, Jordi i Eva, net: Genís i família
donem les gràcies per les mostres d’amistat i condol rebudes.
“ Et tindrem sempre el nostre cor”

Santa Margarida de Montbui, desembre 2018.

43è aniversari de la mort de l’

Àngela Miranda i Codorniu
Vda. de Miquel Homs i Vila (1900-1956)

Que morí cristianament el 12 de desembre de 1975, a Barcelona.
T’estimem i seguim sempre pensant en tu.
El teu fill JOSEP M. HOMS i MIRANDA, familiars i les empreses GIESA, S.A - GIEXPORT, S.A.
PROMOCIONES H.M., S.A. - FREELIVE, S.A. - HOMS ALONSO S.A. de Barcelona preguen als seus
amics i coneguts la tinguin present en les seves pregàries.

Les misses, que se celebraran el diumenge dia 16 a les 12:30h del migdia, a la
Basílica de santa Maria d’Igualada i a l’església de Sant Ot de Barcelona (Pedralbes),
seran per a l’etern descans de la seva ànima.

L

a commemoració patronal de la Puríssima
se celebrà dissabte passat dia 8, al migdia a la basílica, amb tota solemnitat. Tant
la parròquia com la Coral de
Santa Maria tenen per advocada a la Immaculada Concepció. La Concelebració fou
presidida per Mn. Eduard
Flores, acompanyat per Mn.
Xavier Bisbal —tots dos rectors “in solidum”—, i el diaca
Mn. Pere Roig.
Hi assistiren en lloc preferent la regidora municipal
Maribel Cuadras, acompanyada per Alfons Ferrer, cap
de relacions públiques de la
Coral de Santa Maria i Jordi Segura, representant del
Consell Parroquial.
“Estimant a Maria, estimem
la dona”, va dir Mn. Xavier
Bisbal en la seva homilia.
“La dona que sofreix per tantes circumstàncies arreu del
món. La dona que es converteix en un objecte, i que distorsiona el sentit de la sexualitat”. I afegí: “La sexualitat
sense amor, sense la virtut
de la puresa, no és altra cosa

que oblidar-nos que darrera
cada persona hi ha un misteri a respectar; endureix la
persona, violenta les relacions humanes, ofega els bons
sentiments, i va convertint la
vida en un buit cada dia més
gran.”
A l’ofertori hi hagué la processó de les ofrenes a càrrec
de tots els grups de pastoral
de la parròquia.
Els cants d’aquest solemne ofici foren a càrrec de la
Coral de Santa Maria, sota
la direcció de Coni Torrents
i amb l’acompanyament a
l’orgue de Lluís Victori, organista titular de la basílica. S’interpretà la “Missa in
honorem sancti Hieronymi”
de Maria del Rio. En iniciar-se les ofrenes hi hagué
una apagada total de llum
que durà fins el final de la
doxologia, motiu pel qual la
Coral va haver de cantar “a
capella” la “Benaurada!” de
Del Rio-Martínez Colàs i el
“Sanctus”.
El cant de comunió fou el
“Magníficat” de Joseph Gelineau, i com a final l’”Himne del mil·lenari” de Dalmau-Miserachs.

SANTORAL
Teresa Mª Montserrat Borràs Marsans
Vídua de Pedro Basols Salaver

Morí cristianament el dia 9 de desembre a l’edat de 98 anys
Els teus familiars i amics et tindrem sempre present en el nostre record i
estima. La família dona les gràcies per les mostres d’amistat i condol rebudes.

Desembre

14: Joan de la Creu; Just i Abundi; Diòscor; Nicasi
15: Valerià; Urber; Cristiana (Nina); Sílvia.
16: Ananies, Azaries i Misael; Albina; Adelaida.
17: Joan de Mata; Llàtzer; Esturmí,
18: Mare de Déu de l’Esperanç; Gracià; Adjutori, .
19: Nemesi; Anastasi I, papa; Fausta; Eva
20: Benjamí; Domènec de Silos; Macari

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

Igualada, desemebre de 2018

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

DR. JORDI GRAELLS
-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat
Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia ·Criocirurgia
Visites: dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes
Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

TERAPEUTA
ELISABETH NOGUÉS
·Equilibra el teu cos amb un
massatge aportant-li benestar
Kiva espai de teràpies
c/Sant Simplici, 20 baixos
IGUALADA
info@kivaterapies.com 622102760
Dimarts a la tarda
Herboristería
Dilluns i Dijous tarda
Concertar hores 938051858
Carrer major número 52
Vilanova del Camí

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

ORTOPÈDIA
ALMENAR
Plantilles a mida, ajudes a domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran
c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.com

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc.

Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis
629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA
Hores convingudes

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares
c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments
c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 14:

TORELLÓ

De dilluns a divendres
de P.
9h aVerdaguer,
14h i de 15h a82
20h
Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant
Isidre
11
DISSABTE
15:
ADZET
Igualada
www.dentaligualada.com
Av. Barcelona, 9
Tel 93 737 17 17

DIUMENGE 16: SECANELL

Òdena, 84
ORTOPÈDIA CASES

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

DILLUNS 17: MISERACHS

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

Per Publicitat:
93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

MARIA INÉS
VIDAL MARURI
psicologa col. num 19.304

Ma DOLORS
CAPELLADES
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
Diagnòstic i tractament de trastorns de
la personalitat i de l’estat d’ànim
c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)
93 805 35 72
www.dolorscapellades.com
dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA
638 137 803
info@psicologiaytu.com

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

a partir de

DIMARTS 18:

BAUSILI

DIMECRES 19: CASAS V.

Soledat, 119

psicologa

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

www.psicologiaytu.com

Rambla Nova, 1

Born, 23

Psicoterapeuta

Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

CLÍNICA DENTAL ANOIA

20,72€

al mes

la millor Assistència Sanitària

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel 938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net

DIJOUS 20: PILAR

A. Mestre Montaner, 26

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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FRANCESC FERRER / Director dels Pastorets d’Igualada

“Per a mi, un Nadal sense Pastorets
no és Nadal”
Soc igualadí i des de fa uns 20 anys que dirigeixo els Pastorets d’Igualada.
Professionalment soc assessor de viatges i les meves passions són gaudir de la família i viatjar.
Sempre he estat vinculat al món cultural de la ciutat.

E

enguany els Pastorets d’Igualada celebren 60 anys. És
una efemèride important.

Més que res perquè es tracta de 60 anys en què ininterrompudament hem fet els Pastorets per Nadal a Igualada. Hi ha d’altres poblacions on els seus Pastorets tenen més
anys però han parat durant èpoques i després hi han tornat i
aquest no és el cas de la nostra efemèride. Abans del 1959, que és
quan comencem nosaltres, a Igualada s’havien fet Pastorets per
part de diversos grups de teatre, fins i tot havien coincidit fins a
quatre grups de teatre diferents fent Pastorets a Igualada.
Què tenen d’especial els Pastorets d’Igualada?
Nosaltres el que hem intentat, dins de la tradició, és apropar-nos
als espais de l’Anoia. M’explico: intentem que els decorats i projeccions siguin ubicacions de la comarca. N’hi ha alguns que no
poden ser, perquè són decorats de paper i escenes que són l’essència dels Pastorets. Però, per exemple, tenim un decorat de
Montserrat, la foto del qual tal com surt no existeix, sinó que és
la combinació de tres fotografies diferents i que hem convertit en
un decorat de roba per a una de les escenes. Un altre exemple és
l’infern que són les coves del Salnitre a Collbató, de les quals se’n
van fer unes fotografies i amb elles hem fet el decorat de l’infern.
També fa molts anys que a l’escena de l’infern hi vam incorporar
el Drac d’Igualada. El que pretenem és que els igualadins se’ls
sentin seus.
Quanta gent intervé en les funcions dels Pastorets?
Entre tots arribem al centenar de persones. Al darrere, entre vint
i trenta persones que estan sota l’escenari, dalt tibant decorats,
maquilladors... I a l’escenari, entre actors, figurants, Agrupació
Folklòrica i Diables completem aquest centenar. Una de les particularitats que tenim és que intentem que tots els papers estiguin triplicats de manera que el màxim que una persona farà un
paper serà dues funcions. Això comporta que tothom se senti
més valorat i per altra banda, de cara a la direcció, també ens
ajuda per compensar els personatges. Aquest any per exemple,

en l’espai de l’arcàngel Gabriel i la Verge Maria hi teníem un buit
i hem fet un càsting del qual n’han sortit tres noies que faran
aquests papers.
Totes les persones que formen part dels Pastorets són de l’Esbart Igualadí?
No, hi ha una part gran que ho són, però hi ha les col·laboracions de Diables d’Igualada, de l’Agrupació Folklòrica, alguns anys
també ha col·laborat amb nosaltres l’Estudi dell’Arte i esporàdicament també ve gent a col·laborar que potser només és per
un any o dos. Però qualsevol persona que tingui ganes de fer
Pastorets, que vingui, li donaren una túnica, li explicarem com
va... i cap problema.
Hi va havent relleu generacional?
Jo explico que sense voler als Pastorets s’hi van formant famílies.
A vegades comencen els pares, que han vingut de joves, es casen
i tenen fills, i tots van entrant a formar part de la nostra gran
família. O a vegades és al revés, nens que entren als Pastorets i
posteriorment s’hi incorporen els pares. De tota manera, a nivell
de direcció sí que ja anem fent un relleu cap a la meva filla Èlia
i cap al Roger Oriol.
Porta molta feina posar a l’escenari els Pastorets? Assageu
moltes hores?
Més que l’assaig, la gran feinada és el muntatge. Aquest any però
s’iniciaran un Lluquet i un Rovelló nous, un dels Satanàs també
és nou, la Verge i Sant Gabriel també i aleshores s’ha assajar una
mica més. Normalment d’assajos en fem una vintena de dues
hores -són xifres aproximades-, que comencen a l’octubre fins
la primera funció i durant tot l’any hi ha l’equip de muntatge
que es va reunint setmanalment per anar preparant coses de cara
a l’any següent. Cal pensar que nosaltres tenim una subvenció
de l’Ajuntament i la resta ens nodrim del que recaptem de les
entrades i amb això construïm, adaptem i inventem tot el que
comporta la funció. L’únic problema que tenim, a diferència de

molts Pastorets de Catalunya, és que no disposem d’un teatre
condicionat només per fer Pastorets, que els permet fer proves
durant l’any i nosaltres no podem fer proves fins al darrer moment perquè el Teatre Municipal té activitat cada dia. És molt
important destacar el munt de persones que desinteressadament
col·laboren i treballen per fer els Pastorets, sense ells seria impossible tirar-los endavant.
Prepareu alguna sorpresa per celebrar els 60 anys?
Obrim els Pastorets al carrer amb la presència de personatges a
la Fira de Nadal o al Mercat de la Masuca i com a acte important
el dia 29 volem convertir Igualada en l’infern més gran de Catalunya amb una gran trobada de dimonis i l’encesa de l’Ajuntament. És una activitat que logísticament és complicada pel tema
de la seguretat i l’espai de la plaça però hi estem treballant.
Una de les característiques dels Patorets igualadins és l’auca
que s’edita des de fa uns deu anys. D’on va sorgir la idea?
Quan en Joan Sallent va fer el programa anterior al que tenim
ara, primer en va fer un esboç i mentre estaven reunits hi havia
nens que eren per allà que anaven pintant aquell dibuix i se’ns va
encendre la bombeta de fer una auca perquè la canalla la pugui
pintar. Cada any demanem a alguna persona que en faci els rodolins i els dibuixos.
Formeu part de la Coordinadora de Pastorets.
Sí, hi ha molta interacció entre els grups de Pastorets, ens ajudem molt els uns als altres. A més, ara el president de la Coodinadora és en Lleonard del Rio, que forma part del nostre grup,
fet que encara fa més fluïda la comunicació.
Cristina Roma, @crisroma67

Hi ha qui, amb insults i desqualificacions, desacrediten els que fan coses que no els agraden. S’instal·len en la seva veritat, des d’on pontifiquen,
sense admetre que la realitat no és sinó una apreciació personal. Utilitzen paraules com racistes, feixistes i colpistes donant-los-hi significats diferents a les que el consens havia posat als diccionaris. Ara Baltasardeveritat i algun col·lectiu local, veuen racistes les cavalcades on hi ha negres
pintats. Volen negres de debò. També a la Cavalcada d’Igualada, la més antiga de Catalunya, que es celebra des del 1895, quan els seus personatges no són terrenals, sinó una il·lusió secular per portar alegria a les llars on la mainada els espera embadalits, quan escolten els patges que els
coneixen. No volen ni disfresses, ni enganys. Aviat ni Reis, ni Tió, ni Pessebre, ni Pare Noël. Potser hi haurà qui consideri la pau, la felicitat o la
llibertat com a elements nocius socialment, perquè no tothom els gaudeix en la mateixa mesura. Voldran imposar les seves veritats i una civilització
que perdi bous i esquelles, enquibint tothom en un motllo que els iguali. Només la realista uniformitat del ramat que obeeix el pastor, paper que
s’irroguen per a ells.

MENÚ NADAL dia 25 de Desembre de 2018
◆ Mini coca de full amb humus d’albergínia i pernil d’ànec
◆ Escudella amb galets i carn d’olla
◆ Espatlla de xai rostida a la catalana
◆ Crema brulée amb gelat de ratafia, nous carmel·litzades i cruixent de neula
◆ Neules i torrons

Vi Blanc: Gregal Juve&Camps
Vi Negre: Noster Inicial D.O. Priorat
Cava: Essential Juve&Camps

◆ Crema de ceps amb oli de tòfona
◆ Caneló rostit de Sant Esteve amb parmesà
◆ Sarsuela de rap, gamba vermella, calamar i cloïsses
◆ Tronc de Sant Silvestre
◆ Neules i torrons

Vi Blanc: Gregal Juve&Camps
Vi Negre: Noster Inicial D.O. Priorat
Cava: Essential Juve&Camps

Aperitiu
◆ Tàrtar de tonyina vermella amb gelat de wasabi i caviar de la Vall d’Aran
◆ Terrina de foie carmel·litzada amb poma àcida, anxoves de l’Escala i torradetes
◆ Carpaccio de gamba vermella amb pasta filo, carxofes i all i oli de safrà
◆ Llobarro salvatge amb salsa de tòfona, tirabecs i mini panotxa de blat de moro
◆ Cabrit a baixa temperatura amb puré de nyàmeres i suc de rostir
◆ Textures de xocolata

Raïm de la sort i cotilló
Ball i servei de bar
Vi Blanc: Gregal Juve&Camps
Vi Negre: Orto D.O. Montsant
Cava: Juve&Camps Reserva de la Família

MENÚ SANT ESTEVE dia 26 de Desembre de 2018

El Jardí
Restaurant
d’Igualada
Rbla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

MENÚ DE CAP D’ANY dia 31 de Desembre 2018

MENÚ D’ANY NOU

Aigua, Cafè

Aigua, Cafè

Preu: 40€ IVA Inclòs

Aigua, Cafè i copa de sobretaula

Preu: 85€ IVA Inclòs

dia 1 de Gener de 2019

◆ Crema de gambots amb torradetes i all i oli de julivert
◆ Lluç de palangre amb cremós de moniato i pipes de carbassa suflades
◆ Cuixa d’ànec d’aglà rostida amb rossinyols
◆ Coulant de torro de xixona amb gelat de vainilla bourbon
◆ Neules i torró

Preu: 40€ IVA Inclòs

Vi Blanc: Gregal Juve&Camps
Vi Negre: Noster Inicial D.O. Priorat
Cava: Essential Juve&Camps
Aigua, Cafè

Preu: 40€ IVA Inclòs

